
 

 

@ @

‘Ýíu@sí†y@Š@ @

@¿áîÜÈmåíğ†Ûa@ 
 

 

 

ÑîÛdm@ @

‰†jÛa@…bjÈÛa@†»@åi@åa@†jÇ@ @





 

 

  ِّرشح حديث جربيل يف تعليم الدين
   ٩

  

ِّاحلمد هللا الذي ريض لنا اإلسالم دينا, وأتم علينا النِّعمة وأكمل لنا الدين,  ََ َ ًَّ َ
َّأن  املبني, وأشهد ّك احلقِ وحده ال رشيك له, امللاهللا َّإالن ال إله وأشهد أ

َّبعثه اهللا رمحة للعاملني, فأد األمانة ونصح األم الذيًحممدا عبده ورسوله  َّ ة َ
َّوبلغ البالغ املبني, اللهم َ ِّ صل وسلم وبارك عليه وعىل آله وأصَّ َحابه ومن ِّ
  .ِّيه إىل يوم الدينَسلك سبيله واهتد هبد

ٍّأما بعد, فقد كنت منذ فرتة طويلة راغبا يف كتابة رشح مستقل حلديث  ً َّ
يف   ُّالنَّبيوقد قال  بيان اإلسالم واإليامن واإلحسان, جربيل املشتمل عىل

َّ, وقد حتقق ذلك بفضل اهللا )) كممكم دينَِّ هذا جربيل أتاكم يعل((: هنايته
د جاء عن مجاعة من أهل , وق)هـ١٤٢٤(العام هذا خراج هذا الرشح يف بإ

ي ن عظم شأن هذا احلديث, قال القايض عياض كام يف رشح النووالعلم بيا
 وهذا احلديث قد اشتمل عىل رشح مجيع ((): ١/١٥٨(عىل صحيح مسلم 

وظائف العبادات الظاهرة والباطنة, من عقود اإليامن وأعامل اجلوارح 
َّعلوم الرشيعة كلها َّإن وإخالص الرسائر والتحفظ من آفات األعامل, حتى  َ

ٌتشعبة منه, قالمٌجعة إليه ورا َّثة ألفنا كتابنا ال الثوعىل هذا احلديث وأقسامه: ِّ
ٌيشء من الواجبات  فيام يلزم اإلنسان; إذ ال يشذ انَّي سميناه باملقاصد احلسالذ

  .))والسنن والرغائب واملحظورات واملكروهات عن أقسامه الثالثة, واهللا أعلم 
ًهذا احلديث جيمع أنواعا من َّأن  واعلم ((): ١/١٦٠(وقال النووي 

للطائف, بل هو أصل اإلسالم, كام حكيناه عن العلوم واملعارف واآلداب وا
  .))القايض عياض 



 

 

 
 ِّرشح حديث جربيل يف تعليم الدين١٠    

ُ هذا احلديث يصلح أن يقال له ((): ١/١٢٥(وقال القرطبي كام يف الفتح 
َّة; ملا تضمأم السنَّ   .))ة ل علم السنَُّنه من مجَِ

ِّ فهو كاألم للسنَّة, كام سميت ((: وقال ابن دقيق العيد يف رشح األربعني ُ ِّ
  .))َّا تضمنته من مجعها معاين القرآن لقرآن; مل االفاحتة أم

 وهو حديث عظيم ((): ١/٩٧(وقال ابن رجب يف جامع العلوم واحلكم 
ِّيشتمل عىل رشح الدين كله, وهلذا قال  هذا جربيل أتاكم : (يف آخره  ُّالنَّبيِّ

, بعد أن رشح درجة اإلسالم ودرجة اإليامن ودرجة )مكم دينكمِّيعل
ًجعل ذلك كله دينا اإلحسان, ف َّ((.  

َّوقد سميته    .))ِّرشح حديث جربيل يف تعليم الدين  ((َ
َّعز وجل وأسأل اهللا  ِّأن ينفع به, وأن يوفق اجلميع لتحصيل العلم النافع َّ

  .َّإنه سميع جميبوالعمل به, 



 

  

    من الكتب احلديثية الستةكيف نستفيد
   ٢٢٩

كان  ((: َبإسناده عن حييى بن يعمر قال) ٨(رو اإلمام مسلم يف صحيحه 
محن بن عبد الرامعبد اجلهني, فانطلقت أنا ومحيد  القدر بالبرصة أول من قال يف

َاحلمريي حاجني أو معتمرين, ًلو لقينا أحدا من أصحاب رسول اهللا :  فقلناَّ
ِّ فسألناه عام يقول هؤالء يف القدر, فوفق لنا عبد اهللا بن عمر بن اخلطاب  ُ َّ

َداخال املسجد, فاكتنفته أنا وصاحبي, أحدنا عن ي ه واآلخر عن شامله, مينً
َفظننت أن صاحبي سي ِإنه قد ظهر ق! أبا عبد الرمحن: َّ إيل, فقلتَل الكالمِكَّ نا َلَبَّ

َناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم َّ َّ, وذكر من شأهنم, وأهنم يزعمون أن ال ٌ
َ وأن األمر,َقدر ُ أنف, قالَّ َّفإذا لقيت أولئك فأخربهم أين بريء منهم, وأهنم: ُ ِّ ْ 

ِّبرآء مني, والذي حيلف به عبد اهللا بن عمر ًلو أن ألحدهم مثل أحد ذهبا ! ُ ُ ُ َّ
َّحدثني أيب عمر بن اخلطاب, : َبل اهللا منه حتى يؤمن بالقدر, ثم قالَفأنفقه ما ق

ٌ ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض بينام نحن عند رسول اهللا : قال ََ َ
 ٌعليه أثر السفر وال يعرفه منا أحد, حتى ُالثياب, شديد سواد الشعر, ال ير َّ ُ

ِّالنبيجلس إىل  َّ, فأسند ركبتيه إىل ركبتيه, ووضع كفيه عىل فخذيه, وقال َّ َ :
َاإلسالم أن تشهد أن ال إله : يا حممد أخربين عن اإلسالم? فقال رسول اهللا  ُ

ًإال اهللا وأن حممدا رسول اهللا صوم , وتقيم الصالة, وتؤيت الزكاة, وت َّ
ًرمضان, وحتج البيت إن استطعت إليه سبيال, قال فعجبنا له : قال, َصدقت: َ

ُأن تؤمن باهللا ومالئكته وكتبه : فأخربين عن اإليامن? قال: ِّيسأله ويصدقه, قال َ
فأخربين : قالَصدقت, : ورسله واليوم اآلخر, وتؤمن بالقدر خريه ورشه, قال

َّأن تعبد اهللا كأنك: عن اإلحسان? قال َّ تراه, فإن مل تكن تراه فإنه يراك, قالَ َ :
فأخربين : ن السائل, قالَما املسئول عنها بأعلم م: فأخربين عن الساعة? قال

ِأن تلد األمة ربتها, وأن تر احلفاة العراة العالة رعاء الشاء : ِهتا? قالاَعن أمار ِ ُ ََّ ُ َ َُ َ َ



 

  

 
  كيف نستفيد من الكتب احلديثية الستة٢٣٠    

َيا عمر أتدري من :  يلثم قال مليا تَّثم انطلق فلبث: قالُيتطاولون يف البنيان, 
َ جربيل أتاكم يعلمكم دينكم َّفإنه: اهللا ورسوله أعلم, قال: السائل? قلت ُ ِّ((.  

َّريق وهبذا اللفظ صدر به اإلمام مسلم حديث جربيل من هذه الط ـ ١
َّكتب صحيحه, وأول حديث يف صحيح البخاري كتاب اإليامن الذي هو أول 

تابيه مصابيح َّ, وقد صدر البغوي ك))ات َّامل بالنيعألَّ إنام ا((: حديث عمر 
الذي َّول حديث يف صحيح البخاري, وثنَّى هبذا احلديث السنة ورشح السنة بأ

م َّ وتقدَّهو أول حديث يف صحيح مسلم, وتبعه عىل ذلك النووي يف األربعني,
  .شأنهِّيف املقدمة ذكر أقوال بعض أهل العلم يف بيان منزلة هذا احلديث وعظم 

* * *  
َّه مسلم عن البخاري, وخرجه د بإخراج, انفراحلديث من مسند عمر ـ ٢

, ومسند اإلمام أمحد )١/٩٤(ًأيضا كام يف التعليق عىل جامع العلوم واحلكم 
, وابن )٨/٩٧(, والنسائي )٢٦١٠(, والرتمذي )٤٦٩٥(أبو داود ): ٣٦٧(

, وابن )٢٤:ص(اليس , والطي)١٤(, )١(, وابن منده يف اإليامن )٦٣(ماجه 
, وأبو يعىل )١٨٩ ـ ١٨٨:ص(جري يف الرشيعة , واآل)١٧٣(, )١٦٨(حبان 

, ويف شعب اإليامن )٧٠ ـ ٧/٦٩(, والبيهقي يف دالئل النبوة )٢٤٢(
, واملروزي يف تعظيم قدر الصالة )٢(يف رشح السنة , والبغوي )٣٩٧٣(
, والبخاري يف )٩٠٨(, )٩٠١(بن أمحد يف السنة ا, وعبد اهللا )٣٦٧ ـ ٣٦٣(

  ).٢٥٠٤(, وابن خزيمة )١٩٠(خلق أفعال العباد 
عىل إخراجه عن أيب هريرة, وقد رواه ) ٩(ومسلم ) ٥٠(واتفق البخاري 

ٌ مخسة من الصحابة, ذكرهم احلافظ ابن حجر يف فتح رسول اهللا ًأيضا عن 
د , وهم أبو ذر عند أيب داود والنسائي, وابن عمر عن)١١٦ ـ ١/١١٥(الباري 

أمحد والطرباين وأيب نعيم, وأنس عند البخاري يف خلق أفعال العباد والبزار, 



 

  

    من الكتب احلديثية الستةكيف نستفيد
   ٢٣١

, وجرير بن عبد اهللا البجيل عند أيب عوانة, وابن )) وإسناده حسن ((: وقال
  .)) وإسنادمها حسن ((: عباس وأبو عامر األشعري عند أمحد, وقال

* * *  
َث عن حييى بن يعمر ة التي أوردها مسلم قبل سياق احلديَّيف القص ـ ٣

  :ومحيد بن عبد الرمحن احلمريي فوائد
َالقدر بنفي َبدعة القول َّأن : األوىل لبرصة يف عرص الصحابة يف ظهرت باَ

  ).هـ٧٣(ن عمر, وكانت وفاته سنة حياة اب
ع التابعني إىل الصحابة يف معرفة حكم ما يقع من أمور رجو: الثانية

ِّو غريها, وهذا هو الواجب عىل كل مسلم يف العقائد أمشكلة, سواء كان ذلك 
َّعز وجلأن يرجع يف أمور دينه إىل أهل العلم; لقول اهللا  َّ :® (#ûθè=t↔ó¡sù Ÿ≅÷δr& Íø.Ïe%!$# 

βÎ) óΟçGΨä. Ÿω tβθçΗs>÷ès? 〈.  
ُأنه يستحب للح: الثالثة ُّ ُ ُّاج واملعتمرين أن يستغلوا مناسبة ذهاهبم إىل َّجَّ

ُلدين والرجوع إىل أهل العلم يف معرفة ما يشكل عليهم من ُّاحلرمني للتفقه يف ا ِّ
ُ كام حصل من حييى بن يعمر ومحأحكام دينهم, يد بن عبد الرمحن احلمريي يف َ

ُهذه القصة, ومن النتائج الطيبة التي يظفر هبا من وفقه اهللا تفقه َِّّ ِّه يف الدين َ
عن يزيد الفقري ) ١٩١(ِّوالسالمة من الوقوع يف الرش, كام يف صحيح مسلم 

ٍ كنت قد شغفني رأي من رأي اخلوارج, فخرجنا يف عصابة ذوي عدد ((: قال ِ ٌِ َ َ َ ُ
َنريد أن نحج, ثم نخرج عىل الناس, قال  اهللا فمررنا عىل املدينة فإذا جابر بن عبد: ََّّ

ٍحيدث القوم ـ جالس إىل سارية ـ عن رسول اهللا  ٌ َ ِّ فإذا هو قد ذكر : , قالُ
ِّما هذا الذي حتدثون? واهللا ! َيا صاحب رسول اهللا: ُفقلت له: ني, قالِّاجلهنَّمي ُ
 yϑ̄=ä. (#ÿρßŠ#u‘r& βr& (#θã_ãøƒs† !$pκ÷]ÏΒ$! ®, و〉 ) &y7̄ΡÎ) ⎯tΒ È≅½zô‰è? u‘$̈Ζ9$# ô‰s)sù …çμtF÷ƒu“÷zr ®: يقول



 

  

 
  كيف نستفيد من الكتب احلديثية الستة٢٣٢    

(#ρß‰‹Ïãé& $pκÏù 〈ُأتقرأ القرآن? قلت: فقال: , فام هذا الذي تقولون? قال َ ! نعم: ُ
! نعم: ُفهل سمعت بمقام حممد عليه السالم, يعني الذي يبعثه فيه? قلت: قال
ُ املحمود الذي خيرج اهللاُ به من خيرجَّفإنه مقام حممد : قال َثم نعت : قال. َُ َّ

َّوضع الرصاط ومر الناس عليه, قال ِّ : قال. وأخاف أن ال أكون أحفظ ذاك: َ
َغري أنه قد زعم أن قوما خيرجو ً َّ يعني : ن من النار بعد أن يكونوا فيها, قالَّ

ًفيدخلون هنرا من أهنار اجلنَّة : َّفيخرجون كأهنم عيدان السامسم, قال
َوحيكم: فرجعنا, قلنا. َّفيغتسلون فيه, فيخرجون كأهنم القراطيس ْ َأترون ! َ ْ َ َ

ُالشيخ يكذب عىل رسول اهللا  َِ ُـ ما خرج منَّا غري ! فرجعنا, فال ـ واهللا! ?َ
وأبو نعيم هو الفضل بن دكني هو أحد . ))َرجل واحد, أو كام قال أبو نعيم 

  .رجال اإلسناد
ُفهذه العصابة جاؤوا إىل احلج وقد ابتلوا بفهم خاطئ, وهو  َأصحاب َّأن ِّ

َّات التي وردت يف الكفار عىل الكبائر ال خيرجون من النار, ومحلوا اآلي
ادت هذه العصابة أن تظهر ج, وقد أرًسلمني أيضا, وهذا من عقيدة اخلوارامل

َّيمونة وفقهم بعد احلج, لكن يف هذه الرحلة املاس هبذه العقيدة الباطلة عىل الن
, فأوضح هلم فساد فهمهم, فعدلوا {اهللا لاللتقاء بجابر بن عبد اهللا األنصاري 

  .واحد منهم َّإالمل خيرج منهم هبذا الباطل  كانوا عزموا عليه, وَّعام
َّيف هذه القصة أنواع من األدب, منها اكتناف أحد هذين الرجلني : الرابعة

ٌعبد اهللا بن عمر, فصار واحد منهام عن يمينه, وواحد عن يساره, ويف ذلك 
ُّقرب كل واحد منهام منه للتمكن من وعي ما يقوله  ِّ , ومنها خماطبته ُ

حب وعدم ِّق الصابالكنية, وهو من حسن األدب يف اخلطاب, ومنها مراعاة ح
َّ منه ما يشعر رضاه بذلك, ولعلإذا فهم َّإال سبقه إىل احلديث َ حييى بن يعمر ُ

 َّأنه  ومل يبدأ بالكالم مع عبد اهللا بن عمر, ففهم منه َصاحبه سكتَّأن رأ  



 

  

    من الكتب احلديثية الستةكيف نستفيد
   ٢٣٣

  .ترك احلديث له
َأن االستفتاء وأخذ العلم عن العامل : اخلامسة كام يكون يف حال جلوسه, ََّ

َال مشيه; ألن هذين التابعيني سأال ابن عمر ًيكون أيضا يف ح َ ام عىل ما  وأجاهب{َّ
 باب الفتيا وهو ((: حيح البخاري يف كتاب العلم وهو يميش, ويف صَسأال

  .))الفتيا عند رمي اجلامر  باب السؤال و((, و))ابة وغريها واقف عىل الد
 القول َ هلذين السائلني بيان خطورة بدعة{يف جواب ابن عمر : السادسة

 ـ ١/١٠٣(بنفي القدر السابق, قال ابن رجب يف جامع العلوم واحلكم 
  : واإليامن بالقدر عىل درجتني((): ١٠٤

ٍّلمه ما يعمله العباد من خري ورش  اهللا تعاىل سبق يف عَّنُاإليامن بأ: إحدامها
َ, ومن هو منهم من أهل اجلنَّة, ومن لقهم وإجيادهموطاعة ومعصية قبل خ

َّر, وأعد هلم الثواب والعقاب جزاء ألعامهلم قبل خلقهم وتكوينهم, أهل النا
عامل العباد جتري عىل ما سبق يف علمه َّه كتب ذلك عنده وأحصاه, وأن أَّوأن

  .وكتابه
َّأن اهللا تعاىل خلق أفعال عباده كلها من الكفر واإليامن : ة الثانيةوالدرج َّ

ة واجلامعة, جة يثبتها أهل السنَّوالطاعة والعصيان, وشاءها منهم, فهذه الدر
ُثري من القدرية, ونفاها غالهتم, ُوينكرها القدرية, والدرجة األوىل أثبتها ك ٌ

ُكمعبد اجلهني, الذي سئل ابن عمر عن مقالته, وكعمرو بن عبيد وغريه ُ ُ.  
ُّناظروا القدرية بالعلم, فإن أقروا به : ة السلفَّ من أئمٌوقد قال كثري
َيريدون أن م. كفروافقد دوه ُخصموا, وإن جح ن أنكر العلم القديم السابق َّ

ٍّبأفعال العباد وأن اهللا قسمهم قبل خلقهم إىل شقي وسعيد, وكتب ذلك عنده  َّ
 وأنكروا ُّلك, وإن أقروا بذلكَّظ, فقد كذب بالقرآن, فيكفر بذييف كتاب حف



 

  

 
  كيف نستفيد من الكتب احلديثية الستة٢٣٤    

قدرية, فقد َّأن اهللا خلق أفعال عباده وشاءها وأرادها منهم إرادة كونية 
َّخصموا; ألن ما أقروا به حجة عليهم فيام أنكروه, ويف تكفري هؤالء نزاع  ُّ َّ ُ

َّديم, فنص الشافعي وأمحد عىل َا من أنكر العلم القَّمشهور بني العلامء, وأم
  .))ة اإلسالم َّفريه, وكذلك غريمها من أئمتك

َمن كان منهم َّأن للشيطان يف إضالل الناس وإغوائهم طريقني, ف: السابعة
َّ حفت ((: َّعن الطاعة حسن له الشهوات, وقد قال عنده تقصري وإعراض  ُ

َّة باملكاره, وحفت النار بالشهوات اجلنَّ , ومسلم )٦٤٨٧( رواه البخاري ))ُ
 /ø9$$Î(Ÿξsù š∅÷èŸÒøƒrB ÉΑöθs ®: ُ, ويقال هلذا مرض الشهوة, ومنه قوله تعاىل)٢٨٢٢(

yìyϑôÜuŠsù “Ï%©!$# ’Îû ⎯ÏμÎ7ù=s% ÖÚutΒ 〈تاه َّ, وأما من كان من أهل الطاعة والعبادة, أ
َّعز وجلِّالشيطان عن طريق الغلو فيها وإلقاء الشبهات عليه, قال اهللا  َّ :® uθèδ 

ü“Ï%©!$# tΑu“Ρr& y7ø‹n=tã |=≈tGÅ3ø9$# çμ÷ΖÏΒ ×M≈tƒ#u™ ìM≈yϑs3øt’Χ £⎯èδ ‘Πé& É=≈tGÅ3ø9$# ãyzé&uρ ×M≈yγÎ7≈t±tFãΒ ( $̈Βr'sù 
t⎦⎪Ï%©!$# ’Îû óΟÎγÎ/θè=è% Ô÷ƒy— tβθãèÎ6®KuŠsù $tΒ tμt7≈t±s? çμ÷ΖÏΒ u™!$tóÏGö/$# ÏπuΖ÷GÏø9$# u™!$tóÏGö/$#uρ ⎯Ï&Í#ƒÍρù's? 3 〈 ويف ,

َّأن النَّبي : <عن عائشة ) ٢٦٦٥(, ومسلم )٤٥٤٧(صحيح البخاري  تال  َّ
َّسمى اهللا  منه فأولئك الذين َّ إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه((: هذه اآلية, فقال

 Îû ΝÎγÎ/θè=è% ÖÚz£Δ’ ®: ُ, ويقال هلذا مرض الشبهة, ومنه قوله تعاىل))فاحذروهم 
ãΝèδyŠ#u“sù ª!$# $ZÊutΒ ( 〈وقوله , :® $̈Βr&uρ š⎥⎪Ï%©!$# ’Îû ΟÎγÎ/θè=è% Ð⇓üΒ öΝåκøEyŠ#u“sù $²¡ô_Í‘ 4’n<Î) 

óΟÎγÅ¡ô_Í‘ 〈م َّعمر وصفهم حييى بن يعمر بأهنبن ُ الذين سئل عنهم ا, وهؤالء
َإنه ظهر قبلنا نا ((: هل عبادة, فقالأ ِ َّس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم, وذكر َّ ٌ

تيهم الشيطان إلغوائهم  وهؤالء وأمثاهلم من أهل البدع يأ,))من شأهنم 
  .وإضالهلم عن طريق الشبهات

ْمج: الثامنة َذكر رأيه  {بد اهللا بن عمر  عَّفإن ُع املفتي بني ذكر احلكم ودليله; َ
ِيف هؤالء وبراءته منهم, ثم ساق مستدال عىل ذلك حديث جربيل املشتمل 
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  . بالقدرمن أصول اإليامن اإليامنَّأن عىل 
 املحافظة عىل األلفاظ يف األسانيد ~ اإلمام مسلم ةمن طريق: التاسعة

اق حديث واملتون, وذكر احلديث كام هو دون تقطيع أو اختصار, وهلذا س
جربيل هنا بتاممه ومل خيترصه فيقترص عىل ذكر اإليامن بالقدر, قال احلافظ ابن 

ٌّ حصل ملسلم يف كتابه حظ ((: حجر يف ترمجة اإلمام مسلم يف هتذيب التهذيب
َعظيم مفرط مل حيصل ألحد مثله, بحيث إن بعض الناس كان ي ِّفضله عىل َّ

َّملا اختصامعيل; وذلك صحيح حممد بن إس ودة السياق َ من مجع الطرق وجَِ
واملحافظة عىل أداء األلفاظ كام هي من غري تقطيع وال رواية بمعنى, وقد نسج 

َعىل منواله خلق من النيسابوريني فلم يبلغوا شأوه, وحفظت منهم أكثر ُ  من ِّ
َّعرشين إماما مم ِ   .))! ابَّن صنَّف املستخرج عىل مسلم, فسبحان املعطي الوهً

* * *  
ٌ ذات يوم إذ طلع علينا رجل  بينام نحن عند رسول اهللا ((: ولهق ـ ٤ ََ َ

ُشديد بياض الثياب, شديد سواد الشعر, ال ير عليه أثر السفر وال يعرفه منَّا  ُ
َّ, فأسنَد ركبتيه إىل ركبتيه, ووضع كفيه عىل  ِّالنَّبيٌأحد, حتى جلس إىل 

هتا, وقال ان والساعة وأماريامن واإلحسا, ثم سأله عن اإلسالم واإل)) فخذيه
ِّفإنه جربيل أتاكم يعلمكم دينَكم  ((: بعد ذلك   : فيه فوائد))َّ
  : عن أيب هريرة قال) ٩(ومسلم ) ٥٠(جاء يف صحيح البخاري : األوىل

ًبارزا يوما للناس  ُّ كان النَّبي (( بإسناد ) ٤٦٩٨(, ويف سنن أيب داود ))ً
جيلس بني ظهراين   كان رسول اهللا ((: صحيح عن أيب ذر وأيب هريرة قاال

َّأصحابه, فيجيء الغريب فال يدري أهيم هو حتى يسأل,  فطلبنا إىل رسول اهللا 
ًفبنينا له دكانا من طني, : ريب إذا أتاه, قالً له جملسا يعرفه الغَن نجعل أ
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ِّأنه ينبغي للمعلٌ, ويف هذا دليل عىل ))ا نجلس بجنبتيه فجلس عليه, وكنَّ م أن َّ
ًعرف ولرياه احلارضون مجيعا, ال سيام إذا كان ُيكون عىل مكان مرتفع لكي ي

َّاجلمع كثريا, فيتمك ً   .ُ اجلميع من االستفادة منهنُ
َأن املالئكة تأيت إىل ا: الثانية  جاء يف لبرش عىل شكل البرش, ومثل ذلك ماَّ

براهيم الئكة إىل إ إىل مريم يف صورة برش, وجميء املالقرآن من جميء جربيل
ُبقدرة اهللا عز وجل عن اهليئة التي خلقوا لون َّ, وهم يتحوولوط يف صورة برش َّ َّ

َّ البرش, وقد قال اهللا عز وجل يف خلق املالئكةهيئةعليها إىل  َّ :® ß‰ôϑutù:$# ¬! ÍÏÛ$sù 
ÏN üθ≈yϑ¡¡9$# ÇÚö‘F{$#uρ È≅Ïã%ỳ Ïπs3Í×̄≈n=yϑø9$# ¸ξß™â‘ þ’Í<'ρé& 7πysÏΖô_r& 4‘sΨ÷V̈Β y]≈n=èOuρ yì≈t/â‘uρ 4 ß‰ƒÍ“tƒ ’Îû 

È,ù=sƒù:$# $tΒ â™!$t±o„ 4 〈 َّأن النَّبي ) ٢٨٠(, ومسلم )٤٨٥٧(, ويف صحيح البخاري َّ 
ُّاجلن, : البرشهيئة رأ جربيل وله ستامئة جناح, ومثل املالئكة يف املجيء عىل 

 ة الذي يأيتَّيف قص عن أيب هريرة ) ٢٣١١(كام ثبت يف صحيح البخاري 
َّه وحيثو من الطعام, وكام تأيت اجلن عىل هيئة البرش; فإهنا تأيت عىل هيئة إلي ُّ

  ).٢٢٣٦(َّاحليات, كام يف صحيح مسلم 
َواملالئكة واجلن وهم عىل هيئتهم يرون البرش  َ ُّ  ال يروهنم, وقد من حيثُ

ِّقال اهللا عز وجل عن اجلن َّ َّ :® …çμ̄ΡÎ) öΝä31utƒ uθèδ …çμè=‹Î6s%uρ ô⎯ÏΒ ß]ø‹xm Ÿω öΝåκtΞ÷ρus? 3 〈.  
َِليس يف جميء جربيل عىل هيئة البرش دليل ملا حدث يف هذا الزمان : الثالثة ٌ

َّل بقدرة اهللا وإذنه عز َّو جربيل حتَّمن التمثيل الذي هو نوع من الكذب; ألن
  .ُن هيئته التي خلق عليها وله ستامئة جناح إىل هيئة برشَّوجل ع

وجلوسه بني يديه بيان يشء  ل إىل رسول اهللا يف جميء جربي: الرابعة
َ السائل ال يقترص سؤاله عىل أمور جيهل َّم, وأنِّمن آداب طلبة العلم عند املعل

ِحكمها, بل ينبغي له أن يسأل غريه وهو عامل باحلكم ليسمع احلارضون  َ
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  : يف آخر احلديث التعليم, حيث قال اجلواب, وهلذا نسب إليه الرسول 
ِّ, والتعليم حاصل من النَّبي ))مكم دينكم ِّه جربيل أتاكم يعلَّ فإن(( َّألنه هو ; ٌ

ِّاملبارش له, ومضاف إىل جربيل; لكونه املتسبب فيه, ويف صحيح مسلم  ٌ)١٠ (
, فجاء )) سلوين, فهابوه أن يسألوه ((: قال رسول اهللا : عن أيب هريرة قال

َأراد أن تعلموا إذ مل تسأجربيل  هذا ((:  قال رجل فسأله, ويف آخره   .))لوا َّ
ِمل يرد يف الصحيحني سالم : اخلامسة , ويف  ِّالنَّبيعند جميئه إىل جربيل َ

   فأقبل رجل ((: ًحديث أيب هريرة وأيب ذر عند أيب داود الذي أرشت إليه قريبا
السالم عليك يا حممد, : , فقالامطِّـ فذكر هيئته ـ حتى سلم من طرف الس

  .))  ُّالنَّبي عليه َّفرد: قال
:  فإن قيل((): ١١٧ ـ ١/١١٦(قال احلافظ ابن حجر يف الفتح : السادسة

ٌنه مل يعرفه أحد منهم? أجيب بأأكيف عرف عمر  ه حيتمل أن يكون استند يف َّنَّ
وهذا الثاين أوىل, فقد جاء : ه, أو إىل رصيح قول احلارضين, قلتذلك إىل ظنِّ

فنظر القوم بعضهم إىل بعض, : َّياث, فإن فيهاكذلك يف رواية عثامن بن غ
  ).١٨٤(, وهذه الرواية يف املسند لإلمام أمحد ))نعرف هذا ما : فقالوا

 )) فخذيه ((َّأن الضمري يف ) ١/١٥٧(ذكر النووي يف رشح مسلم : السابعة
, قال احلافظ يف الفتح  ِّالنَّبيَّإنه يرجع إىل : ُيرجع إىل جربيل, وقال غريه

ليس عليه سحناء السفر, وليس من :  ويف رواية لسليامن التيمي((): ١/١١٦(
ُ كام جيلس أحدنا يف الصالة, ثم  ِّالنَّبيَى حتى برك بني يدي َّالبلد, فتخط
وكذا يف حديث ابن عباس وأيب عامر ,  ِّالنَّبيعىل ركبتي وضع يده 
َّأن الرواية عىل فأفادت هذه )  ِّالنَّبيثم وضع يده عىل ركبتي : (األشعري

, وبه جزم البغوي  ِّالنَّبييعود عىل ) عىل فخذيه: (ري يف قولهالضم
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ًألنه نسق الكالم, خالفا ًحه الطيبي بحثا; َّوإسامعيل التيمي هلذه الرواية, ورج َّ
ِّملا جزم به النووي, ووافقه التوربشتي; ألنه محله عىل أنه جلس كهيئة املتعل َّ َّ  بني مَِ

 فخذ ًم منه, وهذا وإن كان ظاهرا من السياق لكن وضعه يديه عىلَّيدي من يتعل
 التواضع منَِه لإلصغاء إليه, وفيه إشارة ملا ينبغي للمسؤول ِّصنيع منب ِّالنَّبي 

َّوالصفح عام   أمرهَّ يبدو من جفاء السائل, والظاهر أنه أراد بذلك املبالغة يف تعميةَّ
ُليقو الظن بأنه من جفاة ا ِّإىل النَّبي  حتى انتهى َى الناسَّعراب, وهلذا ختطألَُّّ

  .َّأنه وضع يده عىل ركبتي رسول اهللا ) ٤٩٩١(, ويف سنن النسائي )) 
* * *  

: يا حممد أخربين عن اإلسالم? فقال رسول اهللا :  وقال((: قوله ـ ٥
ًاإلسالم أن تشهد أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا, وتقيم الص َّ َ الة, ُ

ًوتؤيت الزكاة, وتصوم رمضان, وحتج البيت إن استطعت إليه سبيال, قال َ :
  : فيه فوائد,))ِّفعجبنا له يسأله ويصدقه : قالصدقت, 
 جربيل عندما سأله عن اإلسالم باألمور  ُّالنَّبيأجاب : األوىل

َالظاهرة, وعندما سأله عن اإليامن, أجابه باألمور الباطنة, ولفظا اإلسالم 
ِّاإليامن من األلفاظ التي إذا مجع بينها يف الذكر فرق بينها يف املعنى, وقد و ُ ِّ ُ

ِّاجتمعا هنا, ففرس اإلسالم باألمور الظاهرة, وهي مناسبة ملعنى اإلسالم,  ُ
ِّوهو االستسالم واالنقياد هللا تعاىل, وفرس اإليامن باألمور الباطنة, وهي  ُ

ُار, وإذا أفرد أحدمها عن اآلخر شمل املناسبة ملعناه, وهو التصديق واإلقر ُ
َّعز ًاألمور الظاهرة والباطنة, ومن جميء اإلسالم مفردا قول اهللا : ًاملعنيني مجيعا

 tΒuρ ÆtGö;tƒ uöxî ÄΝ≈n=ó™M}$# $YΨƒÏŠ ⎯n=sù Ÿ≅t6ø)ãƒ çμ÷ΨÏΒ uθèδuρ ’Îû Ïοu½zFψ$# z⎯ÏΒ z⎯ƒÍÅ¡≈y‚ø9$#⎯ ®: َّوجل
َّفردا قول اهللا عز وجل, ومن جميء اإليامن م〉 ∪∋∇∩ َّ ً :® ⎯tΒuρ öàõ3tƒ Ç⎯≈uΚƒM}$$Î/ ô‰s)sù 
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xÝÎ6xm …ã&é#yϑtã uθèδuρ ’Îû Ïοu½zFψ$# z⎯ÏΒ z⎯ƒÎÅ£≈sƒù:$#  〈 ,ونظري ذلك كلمتا الفقري واملسكني ,َ
  .والرب والتقو وغري ذلك

ِّأول األمور التي فرس هبا اإلسالم شهادة أن ال إله : الثانية ُ , وشهادة  اهللاَّإالَّ
ًأن حممدا رسول اهللا  ِّ, وهاتان الشهادتان متالزمتان, ومها الزمتان لكل َّ

ٍّإنيس وجني من حني بعثته   كان من َ إىل قيام الساعة, فمن مل يؤمن به ٍّ
ٌال يسمع يب أحد من !  والذي نفس حممد بيده((: أصحاب النار; لقوله 

 كان َّإالُومل يؤمن بالذي أرسلت به َّهذه األمة هيودي وال نرصاين, ثم يموت 
  ).٢٤٠( رواه مسلم ))من أصحاب النار 

 اهللا, وكلمة اإلخالص َّإالٌّ اهللا معناها ال معبود حق َّإالوشهادة أن ال إله 
َّنفي عام يف أوهلا, وإثبات خاص يف آخرها, ففي أوهلا نفي : تشتمل عىل ركنني

إثبات العبادة هللا وحده ال رشيك له, ِّالعبادة عن كل من سو اهللا, ويف آخرها 
َّ, وال يصلح أن يقدر )) حق (( النافية للجنس تقديره )) ال ((وخرب  ; )) موجود ((ُ

ٌألن اآلهلة الباطلة موجودة وكثرية, وإنام املنفي األلوهية احلقة, فإهنا منتفية عن  َّ ََّ َّ ُّ َّ ٌ
  .ِّكل من سو اهللا, وثابتة هللا وحده

ِّ حممدا رسول اهللا, أن حيب فوق حمبة كل حمبوب من َّومعنى شهادة أن َّ َّ ُ ً
َّاخللق, وأن يطاع يف كل ما يأمر به, وينتهى عن كل ما هنى عنه, وأن تصدق  ُ ِّ ُِّ ُ
ًأخباره كلها, سواء كانت ماضية أو مستقبلة أو موجودة, وهي غري مشاهدة  ً ً ُّ

ِّوال معاينة, وأن يعبد اهللا طبقا ملا جاء به من احلق َِ ً ُواهلد .  
ّوإخالص العمل هللا واتباع ما جاء به رسول اهللا   مها مقتىض شهادة أن ُ

َّ اهللا وأن حممدا رسول اهللا, وكل عمل يتقرب به إىل اهللا ال بد أن يكون َّإالال إله  َّ ُ ُّ ً َّ
ًخالصا هللا ومطابقا لسنة رسول اهللا  ُ, فإذا فقد اإلخالص مل يقبل العمل; ً ُ ُ



 

  

 
  كيف نستفيد من الكتب احلديثية الستة٢٤٠    

, 〉 uΖøΒÏ‰s%uρ 4’n<Î) $tΒ (#θè=Ïϑtã ô⎯ÏΒ 5≅yϑtã çμ≈sΨù=yèyfsù [™!$t6yδ #·‘θèWΨ̈Β$! ® :َّلَّلقول اهللا عز وج
َ أنا أغنى الرشكاء عن الرشك, من عمل ((: وقوله تعاىل يف احلديث القديس

ُ, وإذا فقد )٢٩٨٥( رواه مسلم ))ًعمال أرشك فيه معي غريي تركته ورشكه 
َّاالتباع رد العمل; لقوله  ُ  ))َ من أحدث يف أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ((: ِّ

ً من عمل عمال ((: , ويف لفظ ملسلم)١٧١٨(, ومسلم )٢٦٩٧(رواه البخاري 
َ, وهذه اجلملة أعم من األوىل; ألهنا تشمل من فعل ))ليس عليه أمرنا فهو رد  َّ ُّ

ًالبدعة وهو حمدث هلا, ومن فعلها متابعا لغريه فيها ٌَ َ ُ.  
َ العمل إذا كان خالصا هللا, ومل يكن مبنيا عىل سنَّة, وكان َّإن: ُوال يقال ً

َّقصد صاحبه حسنا أنه حممود ونافع لصاحبه, ومما يدل عىل ذلك أن الرسول  ًُّ َّ ِ ٌ َّ ُ
َ قال للصحايب الذي ذبح أضحيته قبل صالة العيدالكريم  ُ شاتك شاة ((: ِّ

بحت قبل ابتداء وقت  ذاَّ أضحية; ألهنَ فلم يعتربها رسول اهللا ,)) حلم
) ٥٥٥٦(الذبح الذي يبدأ بعد صالة العيد, واحلديث أخرجه البخاري 

 قال ((): ١٠/١٧(, وقد قال احلافظ يف رشحه يف الفتح )١٩٦١(ومسلم 
 إذا َّإالَ حسنة مل يصح َّنيةَّوفيه أن العمل وإن وافق : الشيخ أبو حممد بن أيب مجرة

  .))وقع عىل وفق الرشع 
وقف عىل  َّأن عبد اهللا بن مسعود ) ٦٩ ـ ١/٦٨(الدارمي ويف سنن 

ِّكربوا مائة, : ُحدهمِّد متحلقني وبأيدهيم حىص, يقول أناس يف املسجأ
ِّلوا مائة, فيهلِّهل: ِّفيكربون مائة, فيقول ِّسبحوا مائة, : قوللون مائة, ويُ
ِّفيسبحون مائة, فقال ! الرمحنأبا عبد يا :  ما هذا الذي أراكم تصنعون? قالوا((: ُ

ِّفعدوا سيئاتكم فأنا: ُّحىص نعد به التكبري والتهليل والتسبيح, قال ن ال امن أ ضُُّ
َّيضيع من حسناتكم يشء, وحيكم يا أم ْ هؤالء ! ما أرسع هلكتكم! ة حممدَ



 

  

    من الكتب احلديثية الستةكيف نستفيد
   ٢٤١

ِّصحابة نبيكم  ُ متوافرون, وهذه ثيابه مل تبل, وآنيته مل تكرس, والذي نفيس ُ ََ ْ َ
َّ ملة هي أهد من ملة حممد َّإنكم لعىل! بيده َّ !  أو مفتتحو باب ضاللة?ِ
وكم من مريد للخري لن :  اخلري, قالَّإالما أردنا ! واهللا يا أبا عبد الرمحن: قالوا

  ).٢٠٠٥(, وهذا األثر أورده األلباين يف السلسلة الصحيحة ))ُيصيبه 
وقد وصفها  ُّأهم أركان اإلسالم اخلمسة بعد الشهادتني الصالة,: الثالثة

َّبأهنا عمود اإلسالم, كام يف حديث وصيته  رسول اهللا  ملعاذ بن جبل,  َّ
ُخر ما يفقد َّاألربعني النووية, وأخرب أهنا آوهو احلديث التاسع والعرشون من 

َمن الدين, وأول ما حياسب عليه العبد يوم القيامة, انظر ُ َّ السلسلة الصحيحة : ِّ
َّ, وأن هبا التمييز بني املسلم والكافر, )١٧٤٨(, )١٣٥٨(, )١٧٣٩(لأللباين 

  ).١٣٤(رواه مسلم 
َّومما يدل عىل أمهية شأ ُّ َّ َّن الصالة أيضا أن اهللا فرض الصلوات اخلمس عىل ِ ً

ء ذلك يف أحاديث اإلرساء, ليلة اإلرساء وهو يف السامء, كام جا رسول اهللا 
َهل سَّوأن أ  óΟs9 à7tΡ š∅ÏΒ ®: وهلمهلم سقر بقيبون عن أسباب دخوُر جيَقَ

t⎦,Íj#|Áßϑø9$# 〈 اآليات, وأن الصالة تنهى عن الفحشاء واملنكر, كام قال اهللا عز َّ َ َّ
, وهي من 〉 ÉΟÏ%r&uρ nο4θn=¢Á9$# ( χÎ) nο4θn=¢Á9$# 4‘sS÷Ζs? Ç∅tã Ï™!$t±ósxø9$# Ís3Ζßϑø9$#uρ 3 ®: َّوجل

 كان يقول َّن رسول اهللا أ ((: ِّ, فعن أم سلمةآخر ما أوىص به رسول اهللا 
حتى ما نكم, فام زال يقوهلا الصالة وما ملكت أيام:  تويف فيهيف مرضه الذي

رسول اهللا َّ كانت عامة وصية ((: , وعن أنس بن مالك قال))يفيض هبا لسانه 
, ))الصالة وما ملكت أيامنكم :  حني حرضته الوفاة وهو يغرغر بنفسه

الصالة وما ملكت :  ِّالنَّبي كان آخر كالم ((: وعن عيل بن أيب طالب قال
, )٢٦٩٧(, )١٦٢٥(, وهي أحاديث صحيحة, رواها ابن ماجه )) أيامنكم

  .ُ, وغريه)٢٦٩٨(



 

  

 
  كيف نستفيد من الكتب احلديثية الستة٢٤٢    

َّوأيضا فإن اهللا مل ها منون واملعارج بدأؤ ذكر صفات املؤمنني يف سوريت املاً
 ∪⊆∩ ô‰s% yxn=øùr& tβθãΖÏΒ÷σßϑø9$# ®: نونمبالصالة وختمها بالصالة, فقال يف سورة املؤ

t⎦⎪Ï%©!$# öΝèδ ’Îû öΝÎκÌEŸξ|¹ tβθãèÏ±≈yz 〈وقال يف آخرها , :® t⎦⎪Ï%©!$#uρ óΟèδ 4’n?tã öΝÎκÌE üθn=|¹ 
tβθÝàÏù$utä† 〈وقال يف سورة املعارج , :® ωÎ) t⎦,Íj#|Áßϑø9$# ∩⊄⊄∪ t⎦⎪Ï%©!$# öΝèδ 4’n?tã öΝÎκÌEŸξ|¹ 

tβθßϑÍ←!#yŠ 〈وقال يف آخرها , :® t⎦⎪Ï%©!$#uρ öΝèδ 4’n?tã öΝÎκÌEŸξ|¹ tβθÝàÏù$utä† 〈.  
ِّإحدامها واجبة, وهو أداؤها عىل أقل ما : وإقامة الصالة تكون عىل حالتني

َّحيصل به فعل الواجب وتربأ به الذمة, ومستحبة, وهو تكميلها وتتميمها  َّ ِّ
ٌّباإلتيان بكل ما هو مستحب فيها ِّ.  

ِّوهذه الصلوات اخلمس الزمة لكل بالغ ِّمن الرجال والنساء, ما عاقل  ٌ
ُّدامت الروح يف اجلسد, وجيب عىل الرجال أداؤها مجاعة يف املساجد, ويدل  ِّ

َّ والذي نفيس بيده لقد مهمت أن آمر بحطب فيحطب, ثم((: لذلك قوله  ُ ُ 
ًآمر بالصالة فيؤذن هلا, ثم آمر رجال فيؤم الناس, ثم أخالف إىل رجال فأحرق 

ًأنه جيد عرقا سمينا أو ُلو يعلم أحدهم ! لذي نفيس بيدهعليهم بيوهتم, وا ً َّ
عن ) ٦٥١(, ومسلم )٦٤٤( رواه البخاري ))ني حسنتني لشهد العشاء َمرمات

َ إن أثقل صالة عىل املنافقني صالة العشاء ((: , وقوله أيب هريرة  َّ
ًن ما فيهام ألتومها ولو حبوا,وصالة الفجر, ولو يعلمو ْ َ آمر ُ ولقد مهمت أنَ

ِّبالصالة فتقام, ثم آمر رجال فيصيل ً َ َّ  حزم  بالناس, ثم أنطلق معي برجال معهمُ
 رواه ))نار َ الصالة فأحرق عليهم بيوهتم بالمن حطب إىل قوم ال يشهدون

  .عن أيب هريرة) ٦٥١(, ومسلم )٦٥٧(البخاري 
َّ من رسه ((: عن ابن مسعود قال) ٦٥٤(ورو مسلم يف صحيحه  أن يلقى َ

َّ غدا مسلام فليحافظ عىل هؤالء الصلوات حيث يناد هبن, اهللاَ َ ُ ً اهللا رشع َّفإن ً



 

  

    من الكتب احلديثية الستةكيف نستفيد
   ٢٤٣

َّنن اهلد, وإهنن من سنن اهلد, ولو أنُ سِّلنبيكم  َّ ُكم صليتم يف بيوتكم َّ َّ
ُ هذا املتخلف يف بيته لرتكتِّكام يصيل ِّة نبيكم, ولو تركتم سنَّم سنَِّّ ِّة نبيكم َ َ

ُتطهر فيحسن الطهور, ثم يعمجل يُلضللتم, وما من ر ُد إىل مسجد من هذه َّ
ُّ, وحيط وة خيطوها حسنة, ويرفعها هبا درجةِّكتب اهللا له بكل خط َّإالاملساجد 

َّيتنا وما يتخلف عنها ِّعنه هبا سيئة, ولقد رأ منافق معلوم النفاق, ولقد كان  َّإالُ
َالرجل يؤتى ب ُ ُ هياد بني الرجلني حتى يقامهَّ َّ   .))ِّلصف  يف اُ

  َّالنَّبي أتى ((: عن أيب هريرة قال) ٦٥٣(ًورو أيضا يف صحيحه 
 يقودين إىل املسجد, فسأل َّإنه ليس يل قائد! رسول اهللايا : ٌرجل أعمى, فقال

َّ أن يرخص له فيصيل يف بيته, فرخرسول اهللا  ِِّّ ُ َ َّص له, فلامُ : َّ وىل دعاه, فقالَ
  .))ِفأجب : قال! نعم: الهل تسمع النِّداء بالصالة? فق

َدنا الرجل يف صالة العشاء اآلخرة والصبح فق كنَّا إ ذا ((: {وعن ابن عمر  َّ
 صحيح عىل ((: , وقال)١/٢١١( رواه احلاكم يف املستدرك ))َّنا به الظن أسأ

  . ووافقه الذهبي))رشطهام 
ة بأدائها حال ُّويدل لوجوب صالة اجلامعة ورود نصوص الكتاب والسنَّ

َّاخلوف, قال اهللا عز وجل َّ :® #sŒÎ)uρ |MΖä. öΝÎκÏù |Môϑs%r'sù ãΝßγs9 nο4θn=¢Á9$# öΝà)tFù=sù ×πxÍ←!$sÛ 
Νåκ÷]ÏiΒ y7yè̈Β 〈َُّّدة تدل عىل أداء صالة اخلوف ِّة أحاديث متعد اآلية, وورد يف السن

  .عىل أوجه خمتلفة
, كام قال وله الزكاة هي قرينة الصالة يف كتاب اهللا وسنة رس: الرابعة
َّاهللا عز وجل َّ :® βÎ*sù (#θç/$s? (#θãΒ$s%r&uρ nο4θn=¢Á9$# (#âθs?#u™uρ nο4θŸ2̈“9$# (#θ=y⇐sù öΝßγn=‹Î;y™ 4 〈وقال , :

® βÎ*sù (#θç/$s? (#θãΒ$s%r&uρ nο4θn=¢Á9$# (#âθs?#u™uρ nο4θŸ2̈“9$# öΝä3çΡ üθ÷zÎ*sù ’Îû Ç⎯ƒÏe$!$# 3 〈وقال , :® !$tΒuρ 
(#ÿρÞÉΔé& ωÎ) (#ρß‰ç6÷èu‹Ï9 ©!$# t⎦⎫ÅÁÏ=øƒèΧ ã&s! t⎦⎪Ïe$!$# u™!$xuΖãm (#θßϑ‹É)ãƒuρ nο4θn=¢Á9$# (#θè?÷σãƒuρ nο4θx.̈“9$# 4 y7Ï9 s̈Œuρ 



 

  

 
  كيف نستفيد من الكتب احلديثية الستة٢٤٤    

ß⎯ƒÏŠ ÏπyϑÍhŠs)ø9$# 〈 وهي عبادة مالية نفعها متعد, وقد أوجبها اهللا يف أموال األغنياء ,ٍّ ٌ
َّعىل وجه ينفع الفقري وال يرض الغني;    .ا يشء يسري من مال كثريَّألهنُّ

َّصوم رمضان عبادة بدنية, وهي رس بني العبد وبني ربه, ال يطلع : اخلامسة ِّ ٌّ ُ
ً اهللا سبحانه وتعاىل; ألن من الناس من يكون يف شهر رمضان مفطرا َّإالعليه  ََّ

ُوغريه يظن أنه صائم, وقد يكون اإلنسان صائام يف نفل وغريه يظن أنه مفطر َّ َُّّ ُُّ ًُ ُ ,
َوهلذا ورد يف احلديث الصحيح أن اإلنسان جياز عىل عمله, احلسنة بعرش  ُ َ َّ

َّأمثاهلا, إىل سبعامئة ضعف, قال اهللا عز وجل َّ الصوم فإنه يل, وأنا أجزي َّإال ((: َّ
بغري حساب, واألعامل : , أي)١٦٤(, ومسلم )١٨٩٤( رواه البخاري ))به 

َّكلها هللا عز وجل, كام قال اهللا  َّعز وجلَُّّ َّ :® ö≅è% ¨βÎ) ’ÏAŸξ|¹ ’Å5Ý¡èΣuρ y“$u‹øtxΧuρ 
†ÏA$yϑtΒuρ ¬! Éb>u‘ t⎦⎫ÏΗs>≈yèø9$# ∩⊇∉⊄∪ Ÿω y7ƒÎŸ° …çμs9 ( y7Ï9 ẍ‹Î/uρ ßNöÏΒé& O$tΡr&uρ ãΑ̈ρr& t⎦⎫ÏΗÍ>ó¡çRùQ$# 〈 وإنام ,َّ

َّخص الصوم يف هذا احلديث بأنه هللا ملا فيه من خفاء هذه العبادة, وأنه ال  ََِّ َّ َّيطلع ُ
  . اهللاَّإالعليها 

َّحج بيت اهللا احلرام عبادة مالية بدنية, وقد أوجبها اهللا يف العمر : السادسة ُّ
َّمرة واحدة, وبني  َالنَّبي فضلها بقوله َّ َ من حج هذا البيت فلم يرفث ومل ((: ُّ َ َّ َ

, )١٣٥٠(, ومسلم )١٨٢٠( رواه البخاري ))ُّيفسق رجع كيوم ولدته أمه 
ُّ العمرة إىل العمرة كفارة ملا بينهام, واحلج املربور ليس له جزاء (( :وقوله  ِ  َّإالَّ
  ).١٣٤٩( رواه مسلم ))اجلنَّة 

ُ احلج تكون بدنية ومالية, وحيواالستطاعة يف َّج عن امليت, وأمِّ ا احلي فال ُّ
ُّحيج عنه    :َ حالتنييف َّإالُ

ًرما كبريا ال يستطيع الركوب ن يكون هأ: إحدامها   .السفروً
ُن يكو ن مريضا مرضا ال يرجى برؤهأ: والثانية ُ ً ً.  



 

  

    من الكتب احلديثية الستةكيف نستفيد
   ٢٤٥
ُّومن االستطاعة يف حق املرأة وجود املحرم إذا كان احلج من غري مكة;  ِّ

ٌلون رجل بامرأة  ال خي((: لقوله  َّ مع  َّإالومعها ذو حمرم, وال تسافر املرأة  َّإالَ
ِّة, وإين َّ خرجت حاجامرأيتَّإن ! رسول اهللايا : ذي حمرم, فقام رجل فقال

َّطلق فحج مع امرأتك ان: ا وكذا, قالُاكتتبت يف غزوة كذ  رواه البخاري ))ُ
  .{من حديث ابن عباس ) ١٣٤١(, ومسلم )٣٠٠٦(

َّديث مرتبة حسب أمهيتها, هذه األركان اخلمسة وردت يف احل: السابعة َّ
َّ فيها بالشهادتني اللتني مها أساس لكل عمل يتقربُوبدئ ُ ِّ َّ به إىل اهللا عز وجل, َّ َّ

َّثم بالصالة التي تتكرر يف اليوم والليلة مخس مرات, فهي صلة وثيقة بني العبد  َّ
ٍّوبني ربه, ثم الزكاة التي جتب يف املال إذا مىض عليه حول; ألن نفعها متعد, ثم  َ َ َِّّ ٌ

ٍّالصيام الذي جيب شهرا يف السنة, وهو عبادة بدنية نفعها غري متعد, ثم َّ  احلج ً
  .َّ مرة واحدةَّإالالذي ال جيب يف العمر 

 وجه ))! ِّفعجبنا له يسأله ويصدقه: قالصدقت, :  قال((: قوله: الثامنة
ِالتعجب أن الغالب عىل السائل كونه غري عامل باجلواب, فهو يسأل ليصل إىل  َ َُّّ

َّصدقت; ألن السائل إذا صد: اجلواب, ومثله ال يقول للمسئول إذا أجابه َ َّ ق َ
ُاملسئول دل عىل أن عنده جوابا من قبل, وهلذا تعجب الصحابة من هذا  ً ََّّ َّ

  .التصديق من هذا السائل الغريب
* * *  

ُأن تؤمن باهللا ومالئكته وكتبه : فأخربين عن اإليامن? قال:  قال((: قوله ـ ٦ َ
فأخربين : َصدقت, قال: ورسله واليوم اآلخر, وتؤمن بالقدر خريه ورشه, قال

َّأن تعبد اهللا كأنك تراه, فإن مل تكن تراه فإنه يراك :  اإلحسان? قالعن َّ ََ((.  
  :فيه فوائد
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َّهذا اجلواب مشتمل عىل أركان اإليامن الستة, وأول هذه األركان :  األوىل ٌ
ُاإليامن باهللا, وهو أساس لإليامن بكل ما جيب اإليامن به, وهلذا أضيف إليه  ِّ

َّمن مل يؤمن باهللا ال يؤمن ببقية األركان, واإليامن املالئكة والكتب والرسل, و َ َ
َّباهللا يشمل اإليامن بوجوده وربوبيته وألوهيته وأسامئه وصفاته, وأنه سبحانه  َّ َّ
َّوتعاىل متصف بكل كامل يليق به, منَزه عن كل نقص, فيجب توحيده بربوبيته  ٌِّ َِّّ ٌ َّ

  .َّوألوهيته وأسامئه وصفاته
َ اإلقرار بأنه واحد يف أفعاله, ال رشيك له فيها, كاخللق َّوتوحيده بربوبيته َّ ُ

َّوالرزق واإلحياء واإلماتة, وتدبري األمور والترصف يف الكون, وغري ذلك مما  ِ ّ َّ
َّيتعلق بربوبيته َّ.  

َّوتوحيد األلوهية توحيده بأفعال العباد, كالدعاء واخلوف والرجاء  َّ
َّستغاثة والذبح والنَّذر, وغريها من أنواع ُّوالتوكل واالستعانة واالستعاذة واال

ًالعبادة التي جيب إفراده هبا, فال يرصف منها يشء لغريه, ولو كان ملكا مقربا  ًَّ َ ُ
َّأو نبيا مرسال, فضال عمن سوامها ًَ ً.  

ِّوأما توحيد األسامء والصفات, فهو إثبات كل ما أثبته لنفسه وأثبته له  َّ
 عىل وجه يليق بكامله وجالله, دون تكييف  من األسامء والصفاترسوله 

ِّأو متثيل, ودون حتريف أو تأويل أو تعطيل, وتنزهيه عن كل ما ال يليق به, كام 
َّقال اهللا عز وجل َّ :® }§øŠs9 ⎯ÏμÏ=÷WÏϑx. Ö™ó©x« ( uθèδuρ ßìŠÏϑ¡¡9$# ãÅÁt7ø9$#  〈 فجمع يف هذه ,

, والتنزيه 〉 uθèδuρ ßìŠÏϑ¡¡9$# ãÅÁt7ø9$# ® :اآلية بني اإلثبات والتنزيه, فاإلثبات يف قوله
, فله سبحانه وتعاىل سمع ال كاألسامع, وبرص 〉 ) »øŠs9 ⎯ÏμÏ=÷WÏϑx. Ö™ó©x§{ ®: يف قوله

ِّال كاألبصار, وهكذا يقال يف كل ما ثبت هللا من األسامء والصفات ُ.  
ُوهذا التقسيم ألنواع التوحيد عرف باالستقراء من نصوص الكتاب 
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َّنَّة, ويتضح ذلك بأول سورة يف القرآن, وآخر سورة; فإن كال منهام ُّوالس َّ َّ
  .ٌمشتملة عىل أنواع التوحيد الثالثة

َفأما سورة الفاحتة, فإن اآلية األوىل فيها, وهي َّ َّ :® ß‰ôϑysø9$# ¬! Å_Uu‘ 
š⎥⎫Ïϑn=≈yèø9$# 〈 مشتملة عىل هذه األنواع; فإن َّ ٌ® ß‰ôϑysø9$# ¬! 〈األلوهية;  يد فيها توح

ٌألن إضافة احلمد إليه من العباد عبادة, ويف قوله َ َّ :® Å_Uu‘ š⎥⎫Ïϑn=≈yèø9$# 〈 إثبات 
َّاهللا عز وجل َّتوحيد الربوبية, وهو كون  َرب العاملني, والعاملون هم كل من َّ ُّ َ َّ

َخالق وخملوق, واهللا اخلالق, وكل من  َّإالَّسو اهللا; فإنه ليس يف الوجود  ُّ ُ سواه ٌ
  . وقبله لفظ اجلاللة يف هذه اآليةلوق, ومن أسامء اهللا الرب,خم

ٌ مشتمل عىل توحيد األسامء والصفات, 〉 Ç⎯≈uΗ÷q§9$# ÉΟŠÏm§9$# ®: وقوله
َّالرحيم اسامن من أسامء اهللا يدالن عىل صفة من صفات اهللا, وهي ووالرمحن  ُ

ٌالرمحة, وأسامء اهللا كلها مشتقة, وليس فيها اسم جامد َّ ُّ ُ ُّ, وكل اسم من األسامء َّ
  .ُّيدل عىل صفة من صفاته

َّفيه إثبات توحيد الربوبية, وهو سبحانه مالك  〉 #$!$Å7Î=≈tΒ ÏΘöθtƒ É⎥⎪Ïe ®و
ُالدنيا واآلخرة, وإنام خص يوم الدين بأن اهللاَ مالكه; ألن ذلك اليوم خيضع فيه  ََّّ َُّ ِّ َّ

ُاجلميع لرب العاملني, بخالف الدنيا, فإنه و ِّ َُّ َّجد فيها من عتا وجترب, وقالَ َ :® O$tΡr& 
ãΝä3š/u‘ 4’n?ôãF{$# 〈.  

ُفيه إثبات توحيد األلوهية,  〉 x‚$−ƒÎ) ß‰ç7÷ètΡ y‚$−ƒÎ)uρ Ú⎥⎫ÏètGó¡nΣ ®: وقوله
َ يفيد احلرص, واملعنى〉 (x‚$−ƒÎ ®ُوتقديم املفعول وهو  َنخصك بالعبادة : ُ ُّ

  .ًواالستعانة, وال نرشك معك أحدا
 tΡÏ‰÷δ$# xÞ≡uÅ_Ç9$# tΛ⎧É)tGó¡ßϑø9$# ∩∉∪ xÞ≡uÅÀ t⎦⎪Ï%©!$# |Môϑyè÷Ρr& öΝÎγø‹n=tã Îöxî$ ®: وقوله

ÅUθàÒøóyϑø9$# óΟÎγø‹n=tæ Ÿωuρ t⎦⎫Ïj9!$Ò9$# 〈  َفيه إثبات توحيد األلوهية; فإن طلب اهلداية َّ
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ُ, فيسأل العبد ))ُ الدعاء هو العبادة ((: رسول اهللا ٌمن اهللا دعاء, وقد قال 
ِّه يف هذا الدعاء أن هيديه الرصط املستقيم الذي سلكه النبيون والصديقون َّرب ُّ ََ ََ

َوالشهداء والصاحلون, الذين هم أهل التوحيد, ويسأله أن جينِّبه طريق  َ ُ ِ
ُاملغضوب عليهم والضالني, الذين مل حيصل منهم التوحيد, بل حصل منهم  َ ِّ

ُالرشك باهللا وعبادة غريه معه ُ ِّ.  
ُ فيه إثبات أنواع 〉 ö≅è% èŒθããr& Éb>tÎ/ Ä¨$̈Ψ9$# ®: ة الناس, فقولهَّوأما سور

َالتوحيد الثالثة; فإن االستعاذة باهللا    .َّ توحيد األلوهيةفيهَّ
َّ فيه إثبات توحيد الربوبية وتوحيد األسامء والصفات, 〉 Éb>tÎ/ Ä¨$̈Ψ9$# ®و

َّاهللا عز وجل وهو مثل قول    .〉 ß‰ôϑysø9$# ¬! Å_Uu‘ š⎥⎫Ïϑn=≈yèø9$# ®: يف أول الفاحتةَّ
َّفيه إثبات الربوبية واألسامء والصفات 〉 Å7Î=tΒ Ä¨$̈Ψ9$# ®: وقوله ُ.  

  . فيه إثبات األلوهية واألسامء والصفات〉 Ïμ≈s9Î) Ä¨$̈Ψ9$# ®و
ُوالنسبة بني أنواع التوحيد الثالثة هذه أن يقال َّتوحيد الربوبية َّإن : ُ َ

َّزمان لتوحيد األلوهية, وتوحيد األلوهية َوتوحيد األسامء والصفات مستل
ٌمتضمن هلام, واملعنى  َّمن أقر باأللوهية فإنه يكون مقرا بتوحيد الربوبية َّأن ِّ َُّ َّ َُ َّ

َّوبتوحيد األسامء والصفات; ألن من أقر بأن اهللاَ هو املعبود وحده فخصه  ُ َّ ََّّ َ
ُن اهللاَ هو اخلالق الرازق أًرا ًبالعبادة ومل جيعل له رشيكا فيها, ال يكون منك َُّ

َاملحيي املميت, وأن له األسامء احلسنى والصفات العىل ُ َّ ُ ُ.  
َّوأما من أقر بتوحيد الربوبية وتوحيد األسامء والصفات, فإنه يلزمه أن يقر  َّ َ َُّ ََّّ

ُبتوحيد األلوهية, وقد أقر الكفار الذين بعث فيهم  َُّ  بتوحيد  رسول اهللاََّّ
َّالربوبية,  َفلم يدخلهم هذا اإلقرار يف اإلسالم, بل قاتلهمُ ََ ُ  حتى ُّ النَّبي ُ

َّيعبدوا اهللاَ وحده ال رشيك له, وهلذا يأيت كثريا يف القرآن تقرير توحيد الربوبية  َُ ً
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َّالذي أقر به الكفار; إللزامهم باإلقرار بتوحيد األلوهية, ومن أمثلة ذلك قول  ُ ََّّ

َّاهللا عز وجل َّ :® ô⎯̈Βr& t,n=y{ ÏN≡uθ≈yϑ¡¡9$# uÚö‘F{$#uρ tΑt“Ρr&uρ Νà6s9 š∅ÏiΒ Ï™!$yϑ¡¡9$# [™!$tΒ 
$uΖ÷Fu;/Ρr'sù ⎯ÏμÎ/ t,Í←!#y‰tn šV#sŒ 7πyfôγt/ $̈Β šχ%Ÿ2 óΟä3s9 βr& (#θçGÎ6.⊥è? !$yδtyfx© 3 ×μ≈s9Ï™r& yì̈Β «!$# 4 

ö≅t/ öΝèδ ×Πöθs% tβθä9Ï‰÷ètƒ ∩∉⊃∪ ⎯̈Βr& Ÿ≅yèy_ uÚö‘F{$# #Y‘#ts% Ÿ≅yèy_uρ !$yγn=≈n=Åz #\≈yγ÷Ρr& Ÿ≅yèy_uρ $oλm; 
†Å›≡uρu‘ Ÿ≅yèy_uρ š⎥÷⎫t/ Ç⎯÷ƒtóst7ø9$# #¹“Å_%tn 3 ×μ≈s9Ï™r& yì̈Β «!$# 4 ö≅t/ öΝèδçsYò2r& Ÿω šχθßϑn=ôètƒ 

∩∉⊇∪ ⎯̈Βr& Ü=‹Ågä† §sÜôÒßϑø9$# #sŒÎ) çν%tæyŠ ß#Ï±õ3tƒuρ u™þθ¡9$# öΝà6è=yèôftƒuρ u™!$xn=äz ÇÚö‘F{$# 3 ×μ≈s9Ï™r& 
yì̈Β «!$# 4 WξŠÎ=s% $̈Β šχρã2x‹s? ∩∉⊄∪ ⎯̈Βr& öΝà6ƒÏ‰ôγtƒ ’Îû ÏM≈yϑè=àß Îhy9ø9$# Ìóst7ø9$#uρ ⎯tΒuρ 

ã≅Å™öãƒ yx≈tƒÌh9$# #Mô³ç0 š⎥÷⎫t/ ô“y‰tƒ ÿ⎯ÏμÏFuΗ÷qu‘ 3 ×μ≈s9Ï™r& yì̈Β «!$# 4 ’n?≈yès? ª!$# $£ϑtã šχθà2Îô³ç„ 
∩∉⊂∪ ⎯̈Βr& (#äτy‰ö7tƒ t,ù=sƒø:$# ¢ΟèO …çνß‰‹Ïèãƒ ⎯tΒuρ /ä3è%ã—ötƒ z⎯ÏiΒ Ï™!$yϑ¡¡9$# ÇÚö‘F{$#uρ 3 ×μ≈s9Ï™r& yì̈Β «!$# 4 ö≅è% 

(#θè?$yδ öΝä3uΖ≈yδöç/ βÎ) óΟçFΖä. š⎥⎫Ï%Ï‰≈|¹ 〈.  
ُففي كل آية من هذه اآليات تقرير  َّتوحيد الربوبية لإللزام بتوحيد ِّ

ِّاأللوهية, فيقول يف كل آية من هذه اآليات اخلمس عقب تقرير توحيد  َّ
َّمن تفرد هبذه األفعال التي هي من أفعال َّأن , واملعنى 〉 #$!» μ≈s9Ï™r& yì̈Β×  ®:َّالربوبية َ

َّاهللا وحده, جيب أن خيص بالعباد ْة وحده; ألن من اختص باخللق واإلجياد ُُ َّ َ َّ
ُوغريها من أفعال اهللا جيب أن خيص بالعبادة وحده, وكيف يعقل أن تكون  َّ ُ َ
ُاملخلوقات التي كانت عدما, وقد أوجدها اهللا, كيف يعقل أن يكون هلا  َ ًَ َ

ٌنصيب من العبادة وهي خملوقة هللا َّعز وجل, وقد قال اهللا ٌ َّ :® ¨βÎ) t⎦⎪Ï%©!$# 
šχθããô‰s? ⎯ÏΒ ÈβρßŠ «!$# îŠ$t6Ïã öΝà6ä9$sWøΒr& ( 〈?!  
ُاإليامن باملالئكة هو اإليامن بأهنم خلق من خلق اهللا, خلقوا من : الثانية ٌَ َّ ُ

ُ خلقت املالئكة ((:  قالَّأن رسول اهللا ) ٢٩٩٦(نور, كام يف صحيح مسلم  ُ
ُمن نور, وخلق اجلان من مارج من نار, وخلق آدم مما و َّ ِ ُ , وهم ))صف لكم ُُّ
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ذوو أجنحة كام يف اآلية األوىل من سورة فاطر, وجربيل له ستامئة جناح, كام 
َ وتقدم قريبا, وهم خلق كثري ال يعلم عددهم ثبت ذلك عن رسول اهللا  ٌ ٌ ً  َّإالَّ

َاهللا عز وجل, ويدل لذلك أن البيت املعمور ـ وهو يف السامء السابعة ـ يدخله  َّ ُّ َّ َّ
, ومسلم )٣٢٠٧(َن ألف ملك ال يعودون إليه, رواه البخاري َّكل يوم سبعو

 عن عبد اهللا بن مسعود ) ٢٨٤٢(, ورو مسلم يف صحيحه )٢٥٩(
ِّ يؤتى بجهنَّم يومئذ هلا سبعون ألف زمام, مع كل ((: قال رسول اهللا : قال َ ُ

ُّزمام سبعون ألف ملك جيروهنا  َ((.  
َّواملالئكة منهم املوكلون بالوحي, وا َ َّملوكلون بالقطر, واملوكلون باملوت, ُ َّ

َّواملوكلون باألرحام, واملوكلون باجلنَّة, واملوكلون بالنار, واملوكلون بغري  َّ َّ َّ
 ω tβθÝÁ÷ètƒ ©!$# !$tΒ öΝèδutΒr& tβθè=yèøtƒuρ ®ُّذلك, وكلهم مستسلمون منقادون ألمر اهللا, 

$tΒ tβρÞsΔ÷σãƒ 〈وقد سمي منهم يف الكتاب و ,ِّ السنة جربيل وميكائيل وإرسافيل ُ
َّومالك ومنكر ونكري, والواجب اإليامن بمن سمي منهم ومن مل يسم,  َ ِّ ُ ََ
َّوالواجب أيضا اإليامن والتصديق بكل ما جاء يف الكتاب العزيز وصحت به  ِّ ً

  .السنَّة من أخبار عن املالئكة
ِّاإليامن بالكتب التصديق واإلقرار بكل كتاب أنزل: الثالثة ه اهللا عىل رسول ُ

َّمن رسله, واعتقاد أهنا حق, وأهنا منَزلة غري خملوقة, وأهنا مشتملة عىل ما فيه  َّ ََّّ ٌّ
َسعادة من أنزلت إليهم, وأن من أخذ هبا سلم وظفر, ومن أعرض عنها خاب  َّ ُ
ِّوخرس, ومن هذه الكتب ما سمي يف القرآن, ومنها ما مل يسم, والذي سمي  ُ َّ ِّ ُُ

ُآن التوراة واإلنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى, وقد جاء منها يف القر
َذكر صحف إبراهيم وموسى يف موضعني من القرآن, يف سوريت النجم 
واألعىل, وزبور داود جاء يف القرآن يف موضعني, يف النساء واإلرساء, قال اهللا 
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َّعز وجل فيهام َّ :® $sΨ÷s?#u™uρ yŠ…ãρ#yŠ #Y‘θç/y— 〈اة واإلنجيل فقد جاء ذكرمها َّ, وأما التور
ُيف كثري من سور القرآن, وأكثرمها ذكرا التوراة, فلم يذكر يف القرآن رسول  ََ ً ُ
ُمثل ما ذكر موسى, ومل يذكر فيه كتاب مثل ما ذكر كتاب موسى, ويأيت ذكره  ُُ

  .))ِّ الذكر ((, و)) الضياء ((, و)) الفرقان((, و)) الكتاب ((, و)) التوراة ((بلفظ 
َّومم ُا يمتاز به القرآن عىل غريه من الكتب السابقة أنه جيب اإليامن بهِ َّ 

ُتصدق أخباره,ًتفصيال, ف َّ ُ ومتتثل أوامرُ ِ ويتعبد اهللا طبقا ملا ه, وجتتنب نواهيه,ُ ً َّ ُ
ِّ التي حتدي أَّ , وأنه املعجزة اخلالدةرسول اهللا جاء فيه ويف سنّة  هل ُ

بسورة مثله, فعجزوا ولن يستطيعوا, كام قال الفصاحة والبالغة عىل أن يأتوا 
َّعز وجلاهللا  َّ :® ≅è% È⎦È⌡©9 ÏMyèyϑtGô_$# ß§ΡM}$# ⎯Åfø9$#uρ #’n?tã βr& (#θè?ù'tƒ È≅÷VÏϑÎ/ #x‹≈yδ Èβ#u™öà)ø9$# Ÿω 

tβθè?ù'tƒ ⎯Ï&Í#÷WÏϑÎ/ öθs9uρ šχ%x. öΝåκÝÕ÷èt/ <Ù÷èt7Ï9 #[Îγsß 〈.  
ُّويمتاز أيضا بتكفل اهللا بحفظه  َّوسالمته من التحريف, قال اهللا عز وجلً َّ :

® $̄ΡÎ) ß⎯øtwΥ $uΖø9̈“tΡ uø.Ïe%!$# $̄ΡÎ)uρ …çμs9 tβθÝàÏ≈utm: 〈َّام مفرقا, قال اهللا عز َّ, ويمتاز بنزوله منج ً َّ ً
tΑ$s%uρ t⎦⎪Ï%©!$# (#ρãxx. Ÿωöθs9 tΑÍh“çΡ Ïμø‹n=tã ãβ#u™öà)ø9$# Z's#÷Ηäd Zοy‰Ïn ®: َّوجل üρ 4 y7Ï9 ẍ‹Ÿ2 |MÎm7s[ãΖÏ9 

⎯ÏμÎ/ x8yŠ#xσèù ( çμ≈sΨù=̈?u‘uρ Wξ‹Ï?ös? 〈.  
َّاهللا عز وجلقال ًوكونه مهيمنا عىل الكتب السابقة;  َّ :® !$uΖø9t“Ρr&uρ y7ø‹s9Î) 

|=≈tGÅ3ø9$# Èd,ysø9$$Î/ $]%Ïd‰|ÁãΒ $yϑÏj9 š⎥÷⎫t/ Ïμ÷ƒy‰tƒ z⎯ÏΒ É=≈tGÅ6ø9$# $·ΨÏϑø‹yγãΒuρ Ïμø‹n=tã ( 〈 فهذه اآلية ,
ٌالقرآن مهيمن عىل الكتب السابقة, وسنَّة َّأن ُّل عىل تد ُ ٌشارحة رسول اهللا َ

َّللكتاب وموضحة له, كام قال اهللا عز وجل َّ ِّ :® !$uΖø9t“Ρr&uρ y7ø‹s9Î) tò2Ïe%!$# t⎦Îi⎫t7çFÏ9 
Ä¨$̈Ζ=Ï9 $tΒ tΑÌh“çΡ öΝÍκös9Î) öΝßγ̄=yès9uρ šχρã©3xtGtƒ 〈 الكتاب َّ, وال بد من العمل بام جاء يف

َّوالسنَّة, ومن كفر بالسنَّة فقد كفر بالقرآن, واهللا عز وجل فرض الصلوات  َّ ُّ ُّ
ُّاخلمس والزكاة والصيام واحلج, وبياهنا وبيان غريها حصل بالسنَّة, فاهللا قد  ُ



 

  

 
  كيف نستفيد من الكتب احلديثية الستة٢٥٢    

َّأمر بإقام الصالة, وبينت السنَّة أوقات تلك الصلوات وعدد ركعاهتا, وبينت  ََّ ُّ
ِّ صلوا كام رأيتموين أصيل ((:  كيفياهتا, وقال ُ ِ ُ   ).٦٣١( رواه البخاري ))ُّ

َوأمر بإيتاء الزكاة, وبينت السنَّة رشوط وجوهبا, وأنصباءها ومقاديرها,  ُّ َّ
ِّوأمر بالصيام, وبينت السنَّة أحكامه ومفطراته ُ َ ُّ َّ.  

َّوأمر باحلج, وبني الرسول  ِّ لتأخذوا مناسككم, فإين ((:  كيفياته, وقالِّ
ِدري لعيل ال أحج بعد حجتي هذه ال أ َّ َ ُّ   ).١٢٩٧( رواه مسلم ))ِّ

َن وما سمي فيه من الكتب وما ملوالقرآ ِّ ُّ يسم كل ذلك من كالم اهللا, ُ َّ اهللاُ فُ
َّمتصف بصفة الكالم أزال وأبدا, وهو متكلم بال ابتداء, ويتكلم بال  ٌِّ ً ً َ ٌ انتهاء; َّ

َألنه سبحانه وتعاىل ال بداية له وال هن اية له, فال بداية لكالمه وال هناية له, َّ
ٌوصفة الكالم صفة ذاتية فعلية, فهي ذاتية باعتبار  ٌ َُّ صاف هبا, ِّ بداية لالتَّأنه الَّ

َّكوهنا تتعلق باملشيئة واإلرادة, فكالمه متعلق بمشيئته, يتكلم إذا شاء, وفعلية ل ِّ ٌَّ ُ
َّكيف شاء, وهو قديم النوع, حادث اآلحاد, وقد كلم ُ َّ موسى يف زمانه, وكلم ُ

ًنبينا حممدا  َليلة املعراج, ويكلم أهل اجلنَّة إذا دخلوا اجلنَّة, وهذه من أمثلة  َّ ِّ ُ
َّاهللا عز وجل آحاد الكالم التي حصلت وحتصل يف األزمان التي شاء  َحصوهلا َّ

ًفيها, واهللا تعاىل يتكلم بحرف وصوت, ليس كالمه خملوقا وال معنى قائام  ً ُ َّ
, ففي هذه اآلية إثبات 〉 ?zΝ̄=x.uρ ª!$# 4©y›θãΒ $VϑŠÎ=ò6s ®: ذات, قال اهللا تعاىلبال

َّعز وجل,صفة الكالم هللا  َ وأن كالمه سمعه موسى منه, وقولهَّ َ َ َّ :® $VϑŠÎ=ò6s? 〈 
َّتأكيد حلصول الكالم, وأنه منه سبحانه وتعاىل, وكالم  َّاهللا عز وجل ال بداية له ٌ َّ

ً حرص له, بخالف كالم املخلوق, فإن له بداية وله هناية, وال هناية له, فال َّ َ
َّفيكون كالمه حمصورا, قال اهللا عز وجل َّ ً ُ :® ≅è% öθ©9 tβ%x. ãóst7ø9$# #YŠ#y‰ÏΒ ÏM≈yϑÎ=s3Ïj9 ’În1u‘ 

y‰ÏuΖs9 ãóst6ø9$# Ÿ≅ö7s% βr& y‰xΖs? àM≈yϑÎ=x. ’În1u‘ öθs9uρ $uΖ÷∞Å_ ⎯Ï&Î#÷WÏϑÎ/ #YŠy‰tΒ 〈وقال ,: ® öθs9uρ $yϑ̄Ρr& 



 

  

    من الكتب احلديثية الستةكيف نستفيد
   ٢٥٣

’Îû ÇÚö‘F{$# ⎯ÏΒ >οtyfx© ÒΟ≈n=ø%r& ãóst7ø9$#uρ …çν‘‰ßϑtƒ .⎯ÏΒ ⎯ÍνÏ‰÷èt/ èπyèö7y™ 9çtø2r& $̈Β ôNy‰ÏtΡ àM≈yϑÎ=x. «!$# 
3 ¨βÎ) ©!$# î“ƒÌ“tã ÒΟŠÅ3ym 〈 , ففي هاتني اآليتني إثبات صفة الكالم هللا عز وجل, وأن َّ َّ َّ ُ

َّكالمه غري حمصور; ألن الب ُ ًحور الزاخرة ولو ضوعفت أضعافا مضاعفة, َ َ ِ َ َ
ًوكانت مدادا يكتب به كالم اهللا, وكان كل ما يف األرض من شجر أقالما  ًُّ ُ ُ
ُيكتب هبا, فال بد أن تنفد البحور واألقالم; ألهنا خملوقة حمصورة, وال ينفد  ٌ َ ٌَّ َّ ُ ُ ُ ُ

, والتوراة كالم اهللا الذي هو غري خملوق وال حمصور, والقرآن من كالم اهللا
ُواإلنجيل من كالم اهللا, وكل كتاب أنزله اهللا فهو من كالمه, وكالمه غري  ُ ُّ
ُخملوق, فال حيصل له الفناء الذي حيصل للمخلوقات, وهو صفة اخلالق الذي  َ

ُال هناية له فال ينفد كالمه, واملخلوقون يبيدون فينفد كالمهم ُُ َُ.  
ُاإليامن بالرسل التصديق واإل: الرابعة ُ َّقرار بأن اهللا اصطفى من البرش ُ

ًرسال ُ ُهيدون الناس إىل احلق, وخيرجوهنم من الظلامت إىل النور, قال  وأنبياء ُ ِّ َ
َّاهللا عز وجل َّ :® ª!$# ’Å∀sÜóÁtƒ š∅ÏΒ Ïπx6Í×̄≈n=yϑø9$# Wξß™â‘ š∅ÏΒuρ Ä¨$̈Ζ9$# 4 〈.  

َّواجلن ليس فيهم رسل, بل فيهم النُّذر, كام قال اهللا عز وجل َّ ُ ُ ُّ :® øŒÎ)uρ !$sΨøùu|À 
y7ø‹s9Î) #XxtΡ z⎯ÏiΒ Çd⎯Åfø9$# šχθãèÏϑtGó¡o„ tβ#u™öà)ø9$# $£ϑn=sù çνρã|Øxm (#ûθä9$s% (#θçFÅÁΡr& ( $£ϑn=sù z©ÅÓè% 

(#öθ©9uρ 4’n<Î) ΟÎγÏΒöθs% z⎯ƒÍ‘É‹Ψ–Β ∩⊄®∪ (#θä9$s% !$sΨtΒöθs)≈tƒ $̄ΡÎ) $sΨ÷èÏϑy™ $·7≈tFÅ2 tΑÍ“Ρé& .⎯ÏΒ Ï‰÷èt/ 4©y›θãΒ 
$]%Ïd‰|ÁãΒ $yϑÏj9 t⎦÷⎫t/ Ïμ÷ƒy‰tƒ ü“Ï‰÷κu‰ ’n<Î) Èd,ysø9$# 4’n<Î)uρ 9,ƒÍsÛ 8Λ⎧É)tGó¡–Β ∩⊂⊃∪ !$uΖtΒöθs)≈tƒ (#θç7ŠÅ_r& z©Ïç#yŠ 

«!$# (#θãΖÏΒ#u™uρ ⎯ÏμÎ/ öÏøótƒ Νà6s9 ⎯ÏiΒ ö/ä3Î/θçΡèŒ Νä.öÅgä†uρ ô⎯ÏiΒ A>#x‹tã 5ΟŠÏ9r& ∩⊂⊇∪ ⎯tΒuρ ω ó=Ågä† 
z©Ïç#yŠ «!$# }§øŠn=sù 9“Åf÷èßϑÎ/ ’Îû ÇÚö‘F{$# }§øŠs9uρ …çμs9 ⎯ÏΒ ÿ⎯ÏμÏΡρßŠ â™!$u‹Ï9÷ρr& 4 y7Í×̄≈s9'ρé& ’Îû 5≅≈n=|Ê A⎦⎫Î7–Β 
َّ, فلم يذكروا رسال منهم, وال كتبا أنزلت عليهم, وإنام ذكروا الكتابني 〉 ∪⊅⊃∩ ً ً

املنزلني عىل موسى وحممد عليهام الصالة والسالم, ومل يأت ذكر اإلنجيل مع 
ًأنه منَزل من بعد موسى; وذلك أن كثريا من األحكام التي يف اإلنجيل قد  َّ ٌ َّ َّ



 

  

 
  كيف نستفيد من الكتب احلديثية الستة٢٥٤    

 ومل يذكروا عيسى; ((: ذه اآلياتجاءت يف التوراة, قال ابن كثري يف تفسري ه
َّألن عيسى عليه السالم أنزل عليه اإلنجيل فيه مواعظ وترقيقات وقليل من 
ِّالتحليل والتحريم, وهو يف احلقيقة كاملتمم لرشيعة التوراة, فالعمدة هو 

  .)) 〉 tΑÍ“Ρé& .⎯ÏΒ Ï‰÷èt/ 4©y›θãΒ ®: التوراة, فلهذا قالوا
َّوالرسل هم املكلفون بإبالغ َّعز وجل رشائع أنزلت عليهم, كام قال اهللا ُ َّ :

® ô‰s)s9 $uΖù=y™ö‘r& $sΨn=ß™â‘ ÏM≈uΖÉit7ø9$$Î/ $uΖø9u“Ρr&uρ ÞΟßγyètΒ |=≈tGÅ3ø9$# šχ#u”Ïϑø9$#uρ 〈 والكتاب اسم ,
ِّجنس يراد به الكتب, واألنبياء هم الذين أوحي إليهم بأن يبلغوا رشيعة  ُ ُ

َّسابقة, كام قال اهللا عز وجل َّ :® !$̄ΡÎ) $uΖø9u“Ρr& sπ1u‘öθ−G9$# $pκÏù “Y‰èδ Ö‘θçΡuρ 4 ãΝä3øts† $pκÍ5 
šχθ–ŠÎ;̈Ψ9$# t⎦⎪Ï%©!$# (#θßϑn=ó™r& t⎦⎪Ï%©#Ï9 (#ρßŠ$yδ tβθ–ŠÏΨ≈−/§9$#uρ â‘$t6ômF{$#uρ $yϑÎ/ (#θÝàÏósçGó™$# ⎯ÏΒ É=≈tFÏ. 

 عىل التامم والكامل, ُاآلية, وقد قام الرسل واألنبياء بتبليغ ما أمروا بتبليغه 〉 #$!»
َّكام قال اهللا عز وجل َّ :® ö≅yγsù ’n?tã È≅ß™”9$# ωÎ) à≈n=t7ø9$# ß⎦⎫Î7ßϑø9$# ∩⊂∈∪ 〈وقال , :® t,‹Å™uρ 

t⎦⎪Ï%©!$# (#ÿρãxŸ2 4’n<Î) tΛ©⎝yγy_ #·tΒã— ( #©®Lxm #sŒÎ) $yδρâ™!%ỳ ôMysÏGèù $yγç/ üθö/r& tΑ$s%uρ öΝßγs9 !$pκçJtΡu“yz öΝs9r& 
öΝä3Ï?ù'tƒ ×≅ß™â‘ ö/ä3ΖÏiΒ tβθè=÷Gtƒ öΝä3ø‹n=tæ ÏM≈tƒ#u™ öΝä3În/u‘ öΝä3tΡρâ‘É‹Ζãƒuρ u™!$s)Ï9 öΝä3ÏΒöθtƒ #x‹≈yδ 4 (#θä9$s% 4’n?t/ 

ô⎯Å3≈s9uρ ôM¤)xm èπyϑÏ=x. É>#x‹yèø9$# ’n?tã z⎯ƒÍÏ≈s3ø9$# ∩∠⊇∪ 〈من اهللا عز ((: , قال الزهري َّ
 أورده البخاري ))غ, وعلينا التسليم  البالَّوجل الرسالة, وعىل رسول اهللا 

َّيف صحيحه يف كتاب التوحيد, باب قول اهللا عز وجل َّ :® $pκš‰r'̄≈tƒ ãΑθß™§9$# õÏk=t/ !$tΒ 
tΑÍ“Ρé& y7ø‹s9Î) ⎯ÏΒ y7În/§‘ ( βÎ)uρ óΟ©9 ö≅yèøs? $yϑsù |Møó̄=t/  ِرساالته َ َ   ). ـ مع الفتح١٣/٥٠٣( 〉 4 ِ

َّوالرسل منهم من قص يف ال ُ َّقرآن, ومنهم من مل يقصص, كام قال اهللا عز ُ ُ
, 〉 Wξß™â‘uρ ô‰s% öΝßγ≈sΨóÁ|Ás% y7ø‹n=tã ⎯ÏΒ ã≅ö6s% Wξß™â‘uρ öΝ©9 öΝßγóÁÝÁø)tΡ y7ø‹n=tã 4 ®: َّوجل

َّوقال اهللا عز وجل َّ :® ô‰s)s9uρ $uΖù=y™ö‘r& Wξß™â‘ ⎯ÏiΒ y7Ï=ö7s% Οßγ÷ΨÏΒ ⎯̈Β $sΨóÁ|Ás% y7ø‹n=tã Νßγ÷ΨÏΒuρ 
⎯̈Β öΝ©9 óÈÝÁø)tΡ y7ø‹n=tã 3 〈 والذين قصوا يف القرآن مخسة وعرشون, منهم ثامنية ,ُ
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   ٢٥٥

 ™y7ù=Ï?uρ !$uΖçF¤fãm !$yγ≈sΨøŠs?#u ®: عرش جاء ذكرهم يف سورة األنعام يف قوله تعاىل
zΟŠÏδ üö/Î) 4’n?tã ⎯ÏμÏΒöθs% 4 ßìsùötΡ ;M≈y_u‘yŠ ⎯̈Β â™!$t±°Σ 3 ¨βÎ) y7−/u‘ íΟ‹Å3xm ÒΟŠÏ=tæ ∩∇⊂∪ $uΖö6yδuρuρ ÿ…ã&s! 

t,≈ysó™Î) z>θà)÷ètƒuρ 4 ˆξà2 $sΨ÷ƒy‰yδ 4 $·mθçΡuρ $sΨ÷ƒy‰yδ ⎯ÏΒ ã≅ö6s% ( ⎯ÏΒuρ ⎯ÏμÏG§ƒÍh‘èŒ yŠ…ãρ#yŠ z⎯≈yϑø‹n=ß™uρ 
šUθ•ƒr&uρ y#ß™θãƒuρ 4©y›θãΒuρ tβρã≈yδuρ 4 y7Ï9 ẍ‹x.uρ “Í“øgwΥ t⎦⎫ÏΖÅ¡ósßϑø9$# ∩∇⊆∪ $§ƒÍx.y—uρ 4©zøts†uρ 

4©|¤ŠÏãuρ }̈ $u‹ø9Î)uρ ( @≅ä. z⎯ÏiΒ š⎥⎫ÅsÏ=≈¢Á9$# ∩∇∈∪ Ÿ≅‹Ïè≈yϑó™Î)uρ yì|¡uŠø9$#uρ }§çΡθãƒuρ $WÛθä9uρ 4 
yξà2uρ $sΨù=Òsù ’n?tã t⎦⎫Ïϑn=≈yèø9$# ∩∇∉∪ 〈.  

آدم, وإدريس, وهود, وصالح, وشعيب, وذو الكفل, : والسبعة الباقون
  .وحممد صلوات اهللا وسالمه وبركاته عليهم أمجعني

ُورسل اهللا ُ ِّ وأنبياؤه من الرجال دون النُِّ  كام ساء, ومن احلارضة دون البادية,ُ
َّعز وجلقال اهللا  َّ :® !$tΒuρ $uΖù=y™ö‘r& ⎯ÏΒ y7Ï=ö6s% ωÎ) Zω%ỳ Í‘ û©ÇrθœΡ ΝÎκös9Î) ô⎯ÏiΒ È≅÷δr& #“uà)ø9$# 3 〈 ,

 الذي عليه أهل السنَّة واجلامعة ـ وهو الذي ((: قال ابن كثري يف تفسري هذه اآلية
َّنقله الشيخ أبو احلسن عيل بن إسامعيل األشعري عنهم ـ أنه ليس يف النساء 

َّنبية, وإنام فيهن صديقات, كام قال تعاىل خمربا عن أرشفهن َّ ًَّ ِّ  مريم بنت عمران, َّ
 Β ßxŠÅ¡yϑø9$# Ú∅ö/$# zΟtƒötΒ ωÎ) ×Αθß™u‘ ô‰s% ôMn=yz ⎯ÏΒ Ï&Í#ö7s% ã≅ß™”9$#̈$ ®: حيث قال تعاىل

…çμ–Βé&uρ ×πs)ƒÏd‰Ï¹ ( $tΡ%Ÿ2 ÈβŸξà2ù'tƒ tΠ$yè©Ü9$# 3 〈  فوصفها يف أرشف مقاماهتا ,
َبالصديقية, فلو كانت نبية لذكر ذلك يف مقام الترشيف و َ ً َّ اإلعظام, فهي ِّ

ِّصديقة بنص القرآن ِّ ((.  
َّ, املراد بالقر املدن, ال أهنم من أهل 〉 ô⎯ÏiΒ È≅÷δr& #“uà)ø9$# 3 ®:  وقوله((: وقال

ًالبوادي, الذين هم من أجفى الناس طبعا وأخالقا, وهذا هو املعهود املعروف  ً
ُأن أهل املدن أرق طبعا وألطف من أهل بوادهيم, وأهل الريف  ً ُّ ُوالسواد أقرب َّ

 Ü>#{ôãF{$# ‘‰x©r& #Xøà2 ®: دي, وهلذا قال تعاىلنون يف البواًحاال من الذين يسك



 

  

 
  كيف نستفيد من الكتب احلديثية الستة٢٥٦    

$]%$xÏΡuρ 〈 اآلية, وقال قتادة يف قوله :® ô⎯ÏiΒ È≅÷δr& #“uà)ø9$# 3 〈 : َّألهنم أعلم وأحلم من
  .))أهل العمود 

َوهذا الذي جاء يف هذه اآلية من أن الرسل من أهل القر ُ ال ينافيه قول َّ
u™!%ỳ ®: اهللا تعاىل uρ Νä3Î/ z⎯ÏiΒ Íρô‰t7ø9$# 〈;َّمول عىل أن َّ ألنه حم ِّيعقوب نبئ يف املدن, ٌ ُ

ُوخرج بعد ذلك إىل البادية, أو أنه نزل يف مكان يقال له  البدو الذي َّبدا, أو أن: َّ
ذكر هذه الوجوه شيخنا ي حكمه, ُلحارضة, فأعطٌجاء منه يعقوب مستند ل
دفع إهيام االضطراب عن آيات الكتاب, :  يف كتابه~ حممد األمني الشنقيطي

  .عند هذه اآلية من سورة يوسف
ُ هو من أوحي إليه َّالنَّبيَّ والرسول فقد اشتهر أن ِّالنَّبيَّوأما الفرق بني  َ

ُبرشع ومل يؤمر بتبليغه, والرسول هو من أوحي إليه برشع وأمر بتبليغه, لكن  ُ َ ََ ُ
َّتفريق قد جاء يف بعض األدلة ما يدل عىل عدم صحته, قال اهللا عز هذا ال َّ ُّ َّ
 ‘§™tΒuρ $uΖù=y™ö‘r& ⎯ÏΒ y7Î=ö6s% ⎯ÏΒ 5Αθß$! ®: , وقال〉 #$}öΝx.uρ $uΖù=y™ö‘r& ⎯ÏΒ %c©É<̄Ρ ’Îû t⎦,Î!̈ρF ®: َّوجل

Ÿωuρ @c©É<tΡ HωÎ) #sŒÎ) #©©_yϑs? ’s+ø9r& ß⎯≈sÜø‹¤±9$# þ’Îû ⎯ÏμÏG̈ÏΖøΒé& 〈مرسل َّالنَّبيَّأن ُّذلك يدل عىل , و ٌ َ
 ΡÎ) $uΖø9t“Ρr& sπ1u‘öθ−G9$# $pκÏù “W‰èδ Ö‘θçΡuρ 4 ãΝä3øts† $pκÍ5 šχθ–ŠÎ;̈Ψ9$#̄$! ®: ٌمأمور بالتبليغ, وقال

t⎦⎪Ï%©!$# (#θßϑn=ó™r& t⎦⎪Ï%©#Ï9 (#ρßŠ$yδ tβθ–ŠÏΨ≈−/§9$#uρ â‘$t6ômF{$#uρ $yϑÎ/ (#θÝàÏósçGó™$# ⎯ÏΒ É=≈tFÏ. «!$# 
(#θçΡ%Ÿ2uρ Ïμø‹n=tã u™!#y‰pκà− 4 〈 اآلية, فهذه اآلية تدل عىل ُّ ِأنبياء بني إرسائيل من بعد َّأن ُ َ

ُموسى حيكمون بالتوراة ويدعون إليها, وعىل هذا فيمكن أن يقال يف الفرق  ُ َ
ُالرسول من أوحي إليه برشع وأنزل عليه كتاب, َّإن : ِّالنَّبيبني الرسول و ُ َ ََّ

َّالذي أوحي إليه بأن يبلغ رسالة سابقة, وهذا هو املتفق مع األدلة,  هو َّالنَّبيو َِّّ ً ُ ُ
ٌّاملرسلني من وصف بأنه نبي رسول, كام َّأن من لكن يبقى عليه إشكال, وهو  َ َِ َّ ُ

َّاهللا عز وجل قال   ,〉 ) ‘¢/pκš‰r'̄≈tƒ ãΑθß™§9$# õÏk=t/ !$tΒ tΑÌ“Ρé& šø‹s9Î) ⎯ÏΒ y7Îi$ ®: ِّيف نبينا حممد َّ



 

  

    من الكتب احلديثية الستةكيف نستفيد
   ٢٥٧

, وقال يف  〉 pκš‰r'̄≈tƒ ©É<̈Ζ9$# zΟÏ9 ãΠÌhptéB !$tΒ ¨≅ymr& ª!$# y7s9 ( ‘ÉótGö;s? |N$|ÊötΒ y7Å_≡uρø—r& 4$ ®: وقال
, وقال يف 〉 öä.øŒ$#uρ ’Îû É=≈tGÅ3ø9$# #©y›θãΒ 4 …çμ̄ΡÎ) tβ%x. $TÁn=øƒèΧ tβ%x.uρ Zωθß™u‘ $|‹Î;̄Ρ ®: موسى
, 〉 öä.øŒ$#uρ ’Îû É=≈tGÅ3ø9$# Ÿ≅ŠÏè≈oÿôœÎ) 4 …çμ̄ΡÎ) tβ%x. s−ÏŠ$|¹ Ï‰ôãuθø9$# tβ%x.uρ Zωθß™u‘ $|‹Î;̄Ρ ®: إسامعيل

ُ نزل عليه الوحي أوال ومل يؤمر بالتبليغ, ثم أمر بعد ذلك ُّونبينا حممد  َ ُُ ًَّ َ َ
, وهلذا قال شيخ اإلسالم حممد بن 〉 pκš‰r'̄≈tƒ ãÏoO£‰ßϑø9$# ∩⊇∪ óΟè% ö‘É‹Ρr'sù$ ®: بالتبليغ بقوله

ِّ نبئ بـ ((: يف األصول الثالثة ~د الوهاب عب ُ® ù&tø%$# 〈وأرسل بـ ,ُ® ãÏoO£‰ßϑø9$# 〈 (( ,
ُ من أوحي إليه ومل يؤمر بالتبليغ يف وقت ما, أو أمر بأن ُّالنَّبي: ُوعىل هذا فيقال َُ َُ
ُالنَّبي يطلق عليه الرسول, والرسول يطلق عليه : ُة, أو يقالِّيبلغ رشيعة سابق ُ ُّ

  .بيالنَّ
َّعز وجلوأولو العزم من الرسل مخسة, قال اهللا  َّ :® öÉ9ô¹$$sù $yϑx. uy9|¹ (#θä9'ρé& 

ÏΘ÷“yèø9$# z⎯ÏΒ È≅ß™”9$# 〈راهيم وموسى ونوح وعيسى, , وإبُّنبينا حممد : , وهم
 &øŒÎ)uρ $tΡõ‹s{r ®: وقد ذكرهم اهللا يف آيتني من القرآن, يف قوله يف سورة األحزاب

z⎯ÏΒ z⎯↵ÍhŠÎ;̈Ψ9$# öΝßγs)≈sV‹ÏΒ y7ΖÏΒuρ ⎯ÏΒuρ 8yθœΡ tΛ⎧Ïδ üö/Î)uρ 4©y›θãΒuρ ©|¤ŠÏãuρ È⎦ø⌠$# zΝtƒótΒ ( 〈  ويف ,
قوله يف سورة الشور :® tíuŸ° Νä3s9 z⎯ÏiΒ È⎦⎪Ïe$!$# $tΒ 4©œ»uρ ⎯ÏμÎ/ %[nθçΡ ü“Ï%©!$#uρ !$uΖøŠxm÷ρr& 

y7ø‹s9Î) $tΒuρ $uΖøŠ¢¹uρ ÿ⎯ÏμÎ/ tΛ⎧Ïδ üö/Î) 4©y›θãΒuρ #©|¤ŠÏãuρ ( ÷βr& (#θãΚŠÏ%r& t⎦⎪Ïe$!$# Ÿωuρ (#θè%§xtGs? ÏμŠÏù 4 〈.  
ِّوأعظم نعمة أنعم اهللا تعاىل هبا عىل اجلن واإلنس يف آخر الزمان أن بعث  ُ

ٍّ, فدهلم عىل كل خري, وحذرهم من كل رش, ًفيهم رسوله الكريم حممدا  ِّ َِّّ َّ
َّاهللا عز وجلقال  َّ :® ô‰s)s9 £⎯tΒ ª!$# ’n?tã t⎦⎫ÏΖÏΒ÷σßϑø9$# øŒÎ) y]yèt/ öΝÍκÏù Zωθß™u‘ ô⎯ÏiΒ ôΜÎγÅ¡àΡr& 
(#θè=÷Gtƒ öΝÍκön=tæ ⎯ÏμÏG≈tƒ#u™ öΝÍκÅe2t“ãƒuρ ãΝßγßϑÏk=yèãƒuρ |=≈tGÅ3ø9$# sπyϑò6Ïtø:$#uρ βÎ)uρ (#θçΡ%x. ⎯ÏΒ ã≅ö6s% ’Å∀s9 

9≅≈n=|Ê A⎦⎫Î7•Β 〈وقال , :® !$tΒuρ y7≈oΨù=y™ö‘r& ωÎ) Zπ©ù!$Ÿ2 Ä¨$̈Ψ=Ïj9 #ZÏ±o0 #\ƒÉ‹tΡuρ £⎯Å3≈s9uρ usYò2r& 
Ä¨$̈Ζ9$# Ÿω šχθßϑn=ôètƒ 〈وقال , :® ö≅è% $yγ•ƒr'̄≈tƒ ÚZ$̈Ζ9$# ’ÎoΤÎ) ãΑθß™u‘ «!$# öΝà6ö‹s9Î) $·èŠÏΗsd 〈 ,



 

  

 
  كيف نستفيد من الكتب احلديثية الستة٢٥٨    

 ?Ÿ≅÷δr'̄≈tƒ É=≈tGÅ3ø9$# ô‰s% öΝä.u™!%ỳ $uΖä9θß™u‘ ß⎦Îi⎫t7ãƒ öΝä3s9 4’n?tã ;οuøIsù z⎯ÏiΒ È≅ß™”9$# βr& (#θä9θà)s ®: وقال
$tΒ $tΡu™!%ỳ .⎯ÏΒ 9Ï±o0 Ÿωuρ 9ƒÉ‹tΡ ( ô‰s)sù Νä.u™!%ỳ ×Ï±o0 ÖƒÉ‹tΡuρ 3 ª!$#uρ 4’n?tã Èe≅ä. &™ó©x« ÖƒÏ‰s% 〈 ,

 ‰ö≅è% z©Çrρé& ¥’n<Î) çμ̄Ρr& yìyϑtGó™$# ÖxtΡ z⎯ÏiΒ Çd⎯Ågø:$# (#þθä9$s)sù $̄ΡÎ) $oΨ÷èÏÿxœ $ºΡ#u™öè% $Y7pgx” ∩⊇∪ ü“Ï‰öκu ®: وقال
’n<Î) Ï‰ô©”9$# $̈ΖtΒ$t↔sù ⎯ÏμÎ/ ( ⎯s9uρ x8Îô³Σ !$uΖÎn/tÎ/ #Y‰tnr& 〈اآليات .  

ِّوأمة نبينا حممد  ُ ٍّأمة دعوة وأمة إجابة, فأمة الدعوة كل إنيس وجني من  َّ َّ َّ َِّ ٍّ ُّ ُ ُ ُ
َّإىل قيام الساعة, وأمة اإلجابة هم الذين وفقهم اهللا للدخول يف  حني بعثته  َّ
ٌالزمة للجن واإلنس, والدعوة إليها موجهة هلم  ُ, فرشيعته دينه احلنيف ٌَّ ُِّ

 والذي ((: رسول اهللا ًمجيعا, ليست ألحد دون أحد, بل هي للجميع, قال 
َّنفس حممد بيده ال يسمع يب أحد من هذه األمة ٌ  يموت َّهيودي وال نرصاين, ثم: ُ

ُومل يؤمن بالذي أرسلت به,  ُ   ).٢٤٠( رواه مسلم ))ر كان من أصحاب النا َّإالُ
ُ, ال ينفعهم زعمهم ِّفاليهود والنصار بعد بعثة نبينا حممد  ُأتباع َّأهنم ُ

ِّموسى وعيسى, بل يتعني عليهم اإليامن بنبينا حممد  ُ ُ , الذي نسخت َّ
ُّرشيعته الرشائع قبلها, وختم به النبيون, قال  َُ َّاهللا عز وجلُ َّ :® $̈Β tβ%x. î‰£ϑptèΧ !$t/r& 

7‰tnr& ⎯ÏiΒ öΝä3Ï9%ỳ Íh‘ ⎯Å3≈s9uρ tΑθß™§‘ «!$# zΟs?$yzuρ z⎯↵ÍhŠÎ;̈Ψ9$# 3 〈.  
َّوألن من كذب برسول واحد, فقد كذب بجميع الرسل, كام قال اهللا  َّ َّعز ََّ

 ôMt/¤‹x. ãΠöθs% ?yθçΡ t⎦⎫Ï=y™ößϑø9$# 〈 ,® ôMt/¤‹x. îŠ%tæ t⎦⎫Ï=y™ößϑø9$# 〈 ,® ôMt/¤‹x. ßŠθßϑrO ®: َّوجل
t⎦⎫Ï=y™ößϑø9$# 〈, ® ôMt/¤‹x. ãΠöθs% >Þθä9 t⎦⎫Ï=y™ößϑø9$# 〈 ,® z>¤‹x. Ü=≈utõ¾r& Ïπs3ø‹t↔ø9 t⎦⎫Ï=y™ößϑø9$# 〈, 

َفقد كذب كل أمة رسوهلا, وأض ُّ َّاف إليها تكذيب املرسلني; ألن تكَّ ذيب واحد َ
ٌن آمن برسول وكذب بغريه فهو مكذب لذلك َمنهم تكذيب جلميعهم, وم ِّ َّ

  .َّيزعم أنه آمن بهالرسول الذي 
َاجلن واإلنس إىل ُّوقد دعا النَّبي  م, ِّ الدين احلنيف والرصاط املستقيَّ



 

  

    من الكتب احلديثية الستةكيف نستفيد
   ٢٥٩

َّقال اهللا عز وجل َّ :® y7̄ΡÎ)uρ ü“Ï‰÷κyJs9 4’n<Î) 7Þ üÅÀ 5ΟŠÉ)tGó¡–Β 〈وقال , :® y7̄ΡÎ)uρ öΝèδθããô‰tGs9 
4’n<Î) 7Þ üÅÀ 5ΟŠÉ)tGó¡–Β 〈وقال , :® ¨βr&uρ #x‹≈yδ ‘ÏÛ üÅÀ $VϑŠÉ)tGó¡ãΒ çνθãèÎ7̈?$$sù ( Ÿωuρ (#θãèÎ7−Fs? 

Ÿ≅ç6¡9$# s−§xtGsù öΝä3Î/ ⎯tã ⎯Ï&Í#‹Î7y™ 4 öΝä3Ï9 s̈Œ Νä38¢¹uρ ⎯ÏμÎ/ öΝà6̄=yès9 tβθà)−Gs? 〈 فسبيل ,ُ
ِّاهلداية مقصور عىل اتباع النَّبي  بام جاء به رسوله الكريم  َّإالُ, وال يعبد اهللا ٌِّ
  .ِّباتباع ما جاء به  َّإال , وال طريق يوصل إىل اهللا

ُوحاجة املسلم إىل اهلداية إىل الرصاط املستقيم أعظم من حاجته إىل الطعام  ُ
ُالطعام والرشاب زاده يف احلياة الدنيا, والرصاط املستقيم زاده َّألن والرشاب;  ُ ََ َ

ُللدار اآلخرة, وهلذا جاء الدعاء لطلب اهلداية إىل الرصاط املستقيم يف سورة 
ًلفاحتة, التي جتب قراءهتا يف كل ركعة من ركعات الصالة, سواء كانت فريضة ا ِّ ُ

َّاهللا عز وجلًأو نافلة, قال  َّ :® $tΡÏ‰÷δ$# xÞ≡uÅ_Ç9$# tΛ⎧É)tGó¡ßϑø9$# ∩∉∪ xÞ≡uÅÀ t⎦⎪Ï%©!$# |Môϑyè÷Ρr& 
öΝÎγø‹n=tã Îöxî ÅUθàÒøóyϑø9$# óΟÎγø‹n=tæ Ÿωuρ t⎦⎫Ïj9!$Ò9$# 〈هبذا الدعاء ُ, فاملسلم يدعو 

ِّباستمرار ليهديه ربه رصاط املنعم عليهم من النبيني والصديقني والشهداء  ِّ ِّ َ َُّ
ِّوالصاحلني, وأن جينِّبه طريق املغضوب عليهم والضالني, من اليهود َ ُ والنصار 

  .ِّوغريهم من أعداء الدين
َ اجلن واإلنس إىل الرصاط املستقيم هو النور ا ِّالنَّبيُوهداية   لذيَّ

َّوصفه اهللا عز وجل به يف قوله َّ :® !$̄ΡÎ) y7≈oΨù=y™ö‘r& #Y‰Îγ≈x© #ZÅe³t6ãΒuρ #\ƒÉ‹tΡuρ ∩⊆∈∪ $·ŠÏã#yŠuρ 
’n<Î) «!$# ⎯ÏμÏΡøŒÎ*Î/ %[`#uÅ uρ #ZÏΨ•Β 〈 فقد وصفه اهللا عز وجل يف هذه اآلية بأنه ,َّ َّ ٌرساج َّ

َمنري, ييضء به للعباد الطريق إليه سبحانه وتعاىل,   معنى النور ًوهذا أيضا هوُ
, 〉 &θãΖÏΒ$t↔sù «!$$Î/ ⎯Ï&Î!θß™u‘uρ Í‘θ‘Ζ9$#uρ ü“Ï%©!$# $uΖø9t“Ρr#) ®: الذي وصف به القرآن يف قوله

  .فنور القرآن ما اشتمل عليه من اهلداية إىل الرصاط املستقيم
ِّاإليامن باليوم اآلخر التصديق واإلقرار بكل ما جاء يف الكتاب : اخلامسة ُ ُ



 

  

 
  كيف نستفيد من الكتب احلديثية الستة٢٦٠    

َنَّة عن كل ما يكون بعد املوت, وقد جعل اهللا الدور دارينوالس ُّ دار الدنيا : ِّ
ُّوالدار اآلخرة, واحلد الفاصل بني هاتني الدارين املوت والنفخ يف الصور 
َالذي حيصل به موت من كان حيا يف آخر الدنيا, وكل من مات قامت قيامته,  َُّ

حياة برزخية, : اة بعد املوت حياتانوانتقل من دار العمل إىل دار اجلزاء, واحلي
وهي ما بني املوت والبعث, واحلياة بعد املوت, واحلياة الربزخية ال يعلم 

ٍّ اهللا, وهي تابعة للحياة بعد املوت; ألن يف كل منهام اجلزاء عىل َّإالحقيقتها  َّ
  .األعامل

وردت وقد ُومن اإليامن باليوم اآلخر اإليامن بفتنة القرب ونعيمه وعذابه, 
, فرو البخاري يف  ونعيمه وعذابهُاألحاديث يف فتنة القرب والسؤال فيه

عن فاطمة بنت املنذر, عن أسامء, عن عائشة يف قصة صالة ) ٨٦(صحيحه 
ُ ما من يشء مل أكن أريته ((:  قال َّيالنَّبَّأن الكسوف, وفيه  ُرأيته يف  َّإالُ

َّمقامي, حتى اجلنَّة والنار, فأوحي إيل  ًكم تفتنون يف قبوركم مثل أو قريباَّأنُ َ  ال  ـُ
ُما علمك هبذا : ُ من فتنة املسيح الدجال, يقال ـَّأي ذلك قالت أسامءأدري  ِ

ُالرجل? فأما املؤمن أو املوقن  َّ ٌهو حممد : فيقولـ ِّال أدري بأهيام قالت أسامء ـ َّ
َّهو رسول اهللا, جاءنا بالبينات واهلد, فأجبنا وات ُ ُو حممد ثالثا, فيقالبعنا, هِّ ً :

َّم صاحلا, قد علمنا إن كنت ملوقنا به, وأما املنافق أو املرتابَن ًْ ًَُ َ َّ ال أدري أي  ـِ
ُال أدري, سمعت الناس يقولون شيئا فقلته : فيقولـ ذلك قالت أسامء  ُ ً َ ُ((.  

 َّأن:  عن الرباء بن عازب) ٤٦٩٩(ورو البخاري يف صحيحه 
ُملسلم إذا سئل يف القرب يشهد أن ال إله  ا((:  قالرسول اهللا  ًاهللا وأن حممدا  َّإالُ َّ

 #$:àMÎm6sVãƒ ª!$# š⎥⎪Ï%©!$# (#θãΖtΒ#u™ ÉΑöθs)ø9$$Î/ ÏMÎ/$̈V9$# ’Îû Íο4θuŠptø ®: رسول اهللا, فذلك قوله
$u‹÷Ρ‘‰9$# †Îûuρ ÍοtÅzFψ$# ( 〈 ((.  
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احلديث يف  ويف مسند اإلمام أمحد بإسناد حسن عن الرباء بن عازب 
ُملكان فيجلسانه, فيقوالن ـ أي املؤمن ـ  فيأتيه ((: , وفيه)١٨٥٣٤(الطويل  َ َ

ُّمن ربك? فيقول: له ِديني اإلسالم, : ما دينُك? فيقول: ِّريب اهللا, فيقوالن له: َ
ُما هذا الرجل الذي بعث فيكم? فيقول: فيقوالن له   .)) هو رسول اهللا : َّ
ُ ملكان فيجلسانه, فيقوالن له ـأي الكافرـ  ويأتيه ((: وفيه َ ُّمن ربك? : َ َ
! هاه هاه ال أدري: ما دينُك? فيقول: فيقوالن له! هاه هاه ال أدري: فيقول

ُما هذا الرجل الذي بعث فيكم? فيقول: فيقوالن له , ))! هاه هاه ال أدري: َّ
ًابا  فأفرشوه من اجلنة, وألبسوه من اجلنة, وافتحوا له ب((: وفيه قوله يف املؤمن

, وقوله ))ّح له يف قربه مد برصه َسفُ, ويَفيأتيه من روحها وطيبها: إىل اجلنة, قال
ِّ فأفرشوا له من النار, وافتحوا له بابا إىل النار, فيأتيه من حرها ((: يف الكافر ً

َّوسمومها, ويضيق عليه قربه حتى ختتلف أضالعه  ُ َ((.  
: أخربين أبو الزبري: العن ابن جريج ق) ٦٧٤٤(ويف مصنَّف عبد الرزاق 

َأنه سمع جابر بن عبد اهللا يقول َ إن هذه األمة تبتىل يف قبورها, فإذا دخل ((: َّ َ ُ َ ََّّ
ٌاملؤمن قربه, وتوىل عنه أصحابه, أتاه ملك شديد االنتهار, فقال َ ُ َما كنت تقول : َّ

وعبده, فيقول له  َّأقول إنه رسول اهللا : َّيف هذا الرجل? فيقول املؤمن
ُمللكا َ َاطلع إىل مقعدك الذي كان لك من النار, فقد أنجاك اهللا منه, وأبدلك : َ َ ْ َّ

َمكانه مقعدك الذي تر من اجلنَّة, فريامها كلتيهام, فيقول املؤمن ُأبرش أهيل? : َ ِّ ُ
ُاسكن; فهذا مقعدك أبدا, واملنافق إذا توىل عنه أصحابه يقال له: ُفيقال له ُ َّ ً ما : ُ

: ُال أدري, أقول ما يقول الناس, فيقال له: َّ الرجل? فيقولَكنت تقول يف هذا
َال دريت, انظر مقعدك الذي كان لك من اجلنَّة, قد أبدلك اهللا مكانه مقعدك  َ

  ., وإسناده صحيح, وله حكم الرفع))من النار 
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رسول اهللا قال :  قالعن أيب هريرة ) ٥٨٨(ورو مسلم يف صحيحه 
ُ إذا تشهد أحدكم فل((:  ِّاللهم إين أعوذ بك من : يستعذ باهللا من أربع, يقولَّ َّ َّ

ِّعذاب جهنَّم, ومن عذاب القرب, ومن فتنة املحيا واملامت, ومن رش فتنة املسيح 
  .))الدجال 

 رسول اهللا  كان (( :عن أيب هريرة قال) ١٣٧٧(ويف صحيح البخاري 
َّاللهم : يدعو لنار, ومن فتنة املحيا ِّإين أعوذ بك من عذاب القرب, ومن عذاب اَّ

  .))واملامت, ومن فتنة املسيح الدجال 
ُوهذه األمور الثالثة التي يسأل عنها يف القرب ورد ذكرها جمتمعة يف  حديث ُ

  : يقول اهللا َّأنه سمع رسول ) ٥٦(العباس بن عبد املطلب يف صحيح مسلم 
ً ذاق طعم اإليامن من ريض باهللا ربا وباإلسالم دينا وبم(( َ وجاء , ))ًحمد رسوال َ

ًذكرها أيضا يف أدعية الصباح واملساء, والدعاء عند  األذان, وقد بنَى عليها ُ
ِ رسالته النفيسة التي ال يستغني عنها ~شيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب  َ

ُ األصول الثالثة وأدلتها ((: ٌّعامي وال طالب علم َ, فإن مراده باألصول ))َّ َّ
ّبد ربه ودينه ونبيه معرفة الع: الثالثة ّ.  
َّاهللا عز وجل يف آل فرعونقال و َّ :® â‘$̈Ψ9$# šχθàÊt÷èãƒ $pκön=tæ #xρß‰äî $|‹Ï±tãuρ ( 

tΠöθtƒuρ ãΠθà)s? èπtã$¡¡9$# (#þθè=Åz÷Šr& tΑ#u™ šχöθtãöÏù £‰x©r& É>#x‹yèø9$# 〈 فاآلية تدل عىل أهنم ,َّ ُّ ُ
َّيعذبون يف النار وهم يف قبورهم, وإذا ح   .َّصل البعث انتقلوا إىل عذاب أشدُ

ُ فقد جاء يف احلديث أن أرواح الشهداء يف أجواف طري خرض, عيمنََّّوأما ال َّ
ُهلا قناديل معلقة بالعرش, ترسح من اجلنَّة حيث شاءت, ثم تأوي إىل تلك  َّ

, ورو اإلمام عن عبد اهللا بن مسعود ) ١٨٨٧(القناديل, رواه مسلم 
عن اإلمام الشافعي, عن اإلمام مالك, عن ابن ) ١٥٧٧٨(أمحد يف مسنده 
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َّإنام  ((:  قال ِّالنَّبيشهاب, عن عبد الرمحن بن كعب بن مالك, عن أبيه, عن 
ُنسمة املؤمن طائر يعلق يف شجر اجلنَّة حتى يرجعه اهللا تبارك وتعاىل إىل جسده  ُ ٌ َ

ألربعة أصحاب , وهو حديث صحيح, يف إسناده ثالثة من األئمة ا))ُيوم يبعثه 
َّاهللا عز املذاهب املشهورة ألهل السنَّة, قال اإلمام ابن كثري يف تفسريه عند قول 

: 〉 Ÿωuρ ¨⎦t⎤|¡øtrB t⎦⎪Ï%©!$# (#θè=ÏFè% ’Îû È≅‹Î6y™ «!$# $O?≡uθøΒr& 4 ö≅t/ í™!$uŠômr& y‰ΨÏã óΟÎγÎn/u‘ tβθè%y—öãƒ ®: َّوجل
ً وقد روينا يف مسند اإلمام أمحد حديثا(( ِّ َ فيه البشارة لكل مؤمن بأن روحه ُ َّ ِّ

ًتكون يف اجلنَّة ترسح أيضا فيها وتأكل من ثامرها, وتر ما فيها من النَّرضة  َ
َّما أعد اهللا هلا من الكرامة, وهو بإسناد صحيح عزيز ُوالرسور, وتشاهد 
َ ثالثة من األئمة األربعة أصحاب املذاهب املتبعة عظيم, اجتمع فيه َّ  ثم ذكر ))َّ
  .َسند احلديث ومتنَه

َّأن النَّبي : عن زيد بن ثابت) ٢٨٦٨(ويف صحيح مسلم  َّإن  ((: قال َّ
ُة تبتىل يف قبورها, فلوال أن ال تدافنوا لدعوت اهللاََّهذه األم َ أن يسمعكم من ُ ُ

  .))ُي أسمع منه عذاب القرب الذ
ُّلة تدل واألحاديث يف عذاب القرب واالستعاذة باهللا منه كثرية, وهذه األد َّ

ُاملؤمنني ينعمون يف قبورهم, والكافرين يعذبون فيها, والنَّعيم َّأن عىل  َّ ُ َّ ُ
  .ُوالعذاب يكون لألرواح واألجساد

َّعز وجلُومن اإليامن باليوم اآلخر اإليامن بالبعث بعد املوت, قال اهللا  َّ :® 
y‡ÏçΡuρ ’Îû Í‘θÁ9$# t,Ïè|Ásù ⎯tΒ ’Îû ÏN üθ≈yϑ¡¡9$# ⎯tΒuρ ’Îû ÇÚö‘F{$# ωÎ) ⎯tΒ u™!$x© ª!$# ( §ΝèO y‡ÏçΡ ÏμŠÏù 

3“u÷zé& #sŒÎ*sù öΝèδ ×Π$uŠÏ% tβρãÝàΖtƒ 〈وقال , :® zΝtãy— t⎦⎪Ï%©!$# (#ÿρãxx. βr& ⎯©9 (#θèVyèö7ãƒ 4 ö≅è% 4’n?t/ ’Ïn1u‘uρ 
£⎯èVyèö6çGs9 §ΝèO ¨βàσ¬7t⊥çGs9 $yϑÎ/ ÷Λä⎢ù=ÏΗxå 4 y7Ï9 s̈Œuρ ’n?tã «!$# ÖÅ¡o„ 〈 ,وقال :® y7Ï9 s̈Œ ¨βr'Î/ ©!$# uθèδ ‘,utù:$# 

…çμ̄Ρr&uρ Ç‘øtä† 4’sAöθuΚø9$# …çμ̄Ρr&uρ 4’n?tã Èe≅ä. &™ó©x« ÖƒÏ‰s% ∩∉∪ ¨βr&uρ sπtã$¡¡9$# ×πuŠÏ?#u™ ω |=÷ƒu‘ $pκÏù χr&uρ 
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©!$# ß]yèö7tƒ ⎯tΒ ’Îû Í‘θç7à)ø9$# 〈 ويف هذه اآلية النص عىل بعث من يف القبور; ألن ,َّ َ ُّ
ُالب عىل الناس أهنم يدفنون يف القبور, والبعث يكون لكل من مات قرب أو الغ َُ َِّّ ُ َ

َّمل يقرب, كام قال اهللا عز وجل َّ ُ :® (#θßϑ|¡ø%r&uρ «!$$Î/ y‰ôγy_ öΝÎγÏΖ≈yϑ÷ƒr&   Ÿω ß]yèö7tƒ ª!$# ⎯tΒ 
ßNθßϑtƒ 4 4’n?t/ #́‰ôãuρ Ïμø‹n=tã $y)xm £⎯Å3≈s9uρ unYò2r& Ä¨$̈Ζ9$# Ÿω šχθßϑn=÷ètƒ 〈.  

ِّوقرب نبينا حممد  ُ ًأول القبور انشقاقا عن صاحبه عند البعث; لقوله  َ ُ َّ
ُ أنا سيد ولد آدم يوم القيامة, وأول من ينشق عنه القرب, وأول شافع ((:  َُّ َّ ُِّّ ُ

ّوأول مشفع    ).٢٢٧٨( رواه مسلم ))َّ
ُكثريا ما يأيت يف القرآن تقرير أمر البعث ببيان ثالثة أمورو ً:  
َّالتنبيه بخلق اإلنسان أول مرة, قال اهللا عز وجل: مر األولاأل ََّ َّ َّ ُ :® óΟs9uρr& ttƒ 

ß⎯≈|¡ΡM}$# $̄Ρr& çμ≈oΨø)n=yz ⎯ÏΒ 7πxõÜœΡ #sŒÎ*sù uθèδ ÒΟ‹ÅÁyz ×⎦⎫Î7•Β ∩∠∠∪ z>uŸÑuρ $oΨs9 WξsWtΒ z©Å¤tΡuρ 
…çμs)ù=yz ( tΑ$s% ⎯tΒ Ä©÷∏ãƒ zΝ≈sàÏèø9$# }‘Éδuρ ÒΟŠÏΒu‘ ∩∠∇∪ ö≅è% $pκÍ‹ósãƒ ü“Ï%©!$# !$yδr't±Σr& tΑ̈ρr& ;ο§tΒ ( uθèδuρ 

Èe≅ä3Î/ @,ù=yz íΟŠÎ=tæ 〈وقال , :® uθèδuρ “Ï%©!$# (#äτy‰ö7tƒ t,ù=y⇐ø9$# ¢ΟèO …çνß‰‹Ïèãƒ uθèδuρ Üχuθ÷δr& Ïμø‹n=tã 4 
ã&s!uρ ã≅sVyϑø9$# 4’n?ôãF{$# ’Îû ÏN≡uθ≈uΚ¡¡9$# ÇÚö‘F{$#uρ 4 uθèδuρ â“ƒÍ•yèø9$# ÞΟ‹Å3ysø9$# 〈وقال تعاىل , :  
® $yγ•ƒr'̄≈tƒ â¨$̈Ζ9$# βÎ) óΟçFΖä. ’Îû 5=÷ƒu‘ z⎯ÏiΒ Ï]÷èt7ø9$# $̄ΡÎ*sù /ä3≈oΨø)n=yz ⎯ÏiΒ 5>#tè? §ΝèO ⎯ÏΒ 7πxõÜœΡ §ΝèO 

ô⎯ÏΒ 7πs)n=tæ ¢ΟèO ⎯ÏΒ 7πtóôÒ•Β 7πs)̄=sƒ’Χ Îöxîuρ 7πs)̄=sƒèΧ 〈 ,وقال سبحانه :® tΠöθtƒ “ÈθôÜtΡ u™!$yϑ¡¡9$# 
Çc‘sÜŸ2 Èe≅ÉfÅb¡9$# É=çGà6ù=Ï9 4 $yϑx. !$tΡù&y‰t/ tΑ̈ρr& 9,ù=yz …çνß‰‹ÏèœΡ 4 #́‰ôãuρ !$oΨøŠn=tã 4 $̄ΡÎ) $̈Ζä. 

š⎥⎫Î=Ïè≈sù 〈وقال , :® $uΖÍ‹yèsùr& È,ù=y⇐ø9$$Î/ ÉΑ̈ρF{$# 4 ö≅t/ ö/ãφ ’Îû <§ö6s9 ô⎯ÏiΒ 9,ù=yz 7‰ƒÏ‰ỳ 〈  ,
 ∪∠⊃∩ Ü=|¡øts†r& ß⎯≈|¡ΡM}$# βr& x8uøIãƒ “́‰ß™ ∩⊂∉∪ óΟs9r& à7tƒ ZπxôÜçΡ ⎯ÏiΒ %c©Í_̈Β 4©o_ôϑãƒ ®: وقال تعاىل

§ΝèO tβ%x. Zπs)n=tæ t,n=y⇐sù 3“§θ|¡sù ∩⊂∇∪ Ÿ≅yèpgm çμ÷ΖÏΒ È⎦÷⎫y_÷ρ̈“9$# tx.©%!$# #©s\ΡW{$#uρ ∩⊂®∪ }§øŠs9r& y7Ï9≡sŒ 
A‘Ï‰≈s)Î/ #’n?tã βr& }‘Å↵øtä† 4’tAöθpRùQ$# 〈.  

َّض بعد موهتا, قال اهللا عز وجلالتنبيه بإحياء األر: األمر الثاين َّ :® “ts?uρ 
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š⇓ö‘F{$# Zοy‰ÏΒ$yδ !#sŒÎ*sù $uΖø9t“Ρr& $yγøŠn=tæ u™!$yϑø9$# ôN̈”tI÷δ$# ôMt/u‘uρ ôMtFt6/Ρr&uρ ⎯ÏΒ Èe≅à2 £l÷ρy— 8kŠÎγt/ 
∩∈∪ y7Ï9≡sŒ ¨βr'Î/ ©!$# uθèδ ‘,ptø:$# …çμ̄Ρr&uρ Ç‘øtä† 4’tAöθuΚø9$# …çμ̄Ρr&uρ 4’n?tã Èe≅ä. &™ó©x« ÖƒÏ‰s% ∩∉∪ ¨βr&uρ sπtã$¡¡9$# 

×πuŠÏ?#u™ ω |=÷ƒu‘ $pκÏù χr&uρ ©!$# ß]yèö7tƒ ⎯tΒ ’Îû Í‘θç7à)ø9$# 〈وقال سبحانه , :® ô⎯ÏΒuρ ÿ⎯ÏμÏG≈tƒ#u™ 
y7̄Ρr& “ts? uÚö‘F{$# ZπyèÏ±≈yz !#sŒÎ*sù $uΖø9t“Ρr& $pκön=tæ u™!$yϑø9$# ôN̈”tI÷δ$# ôMt/u‘uρ 4 ¨βÎ) ü“Ï%©!$# $yδ$u‹ômr& 

Ç‘ósßϑs9 #’tAöθyϑø9$# 4 …çμ̄ΡÎ) 4’n?tã Èe≅ä. &™ó©x« íƒÏ‰s% 〈وقال , :® ßlÌøƒä† ¢‘y⇔ø9$# z⎯ÏΒ ÏMÍh‹yϑø9$# ßlÌøƒä†uρ 
|MÍh‹yϑø9$# z⎯ÏΒ Çc‘y⇔ø9$# Ä©ôvä†uρ uÚö‘F{$# y‰÷èt/ $pκÌEöθtΒ 4 y7Ï9≡x‹x.uρ šχθã_tøƒéB 〈وقال تعاىل , :  

® “Ï%©!$#uρ tΑ̈“tΡ š∅ÏΒ Ï™!$yϑ¡¡9$# L™!$tΒ 9‘y‰s)Î/ $tΡ÷|³Ρr'sù ⎯ÏμÎ/ Zοt$ù#t/ $\Gø‹̈Β 4 y7Ï9≡x‹x. šχθã_tøƒéB 〈 ,
َّوقال عز وجل َّ :® $uΖø9̈“tΡuρ z⎯ÏΒ Ï™!$yϑ¡¡9$# [™!$tΒ %Z.t≈t6•Β $uΖ÷Gu;/Ρr'sù ⎯ÏμÎ/ ;M≈̈Ζy_ ¡=ymuρ Ï‰ŠÅÁptø:$# 

∩®∪ Ÿ≅÷‚̈Ζ9$#uρ ;M≈s)Å™$t/ $oλ°; Óìù=sÛ Ó‰‹ÅÒ̄Ρ ∩⊇⊃∪ $]%ø—Íh‘ ÏŠ$t6Ïèù=Ïj9 ( $uΖ÷u‹ômr&uρ ⎯ÏμÎ/ Zοt$ù#t/ $\Gø‹̈Β 4 y7Ï9≡x‹x. 
ßlρãèƒø:$# 〈وقال تعاىل , :® uθèδuρ ”Ï%©!$# ã≅Å™öãƒ yx≈tƒÌh9$# #Mô³ç0 š⎥÷⎫t/ ô“y‰tƒ ⎯ÏμÏGuΗ÷qu‘ ( #©̈Lym 

!#sŒÎ) ôM̄=s%r& $\/$ysy™ Zω$s)ÏO çμ≈oΨø)ß™ 7$s#t6Ï9 ;MÍh‹̈Β $uΖø9t“Ρr'sù ÏμÎ/ u™!$yϑø9$# $oΨô_t÷zr'sù ⎯ÏμÎ/ ⎯ÏΒ Èe≅ä. 
ÏN≡tyϑ̈V9$# 4 šÏ9≡x‹x. ßlÌøƒéΥ 4’tAöθyϑø9$# öΝä3ª=yès9 šχρã2x‹s? 〈وقال , :® ª!$#uρ ü“Ï%©!$# Ÿ≅y™ö‘r& 

yx≈tƒÌh9$# çÏWçFsù $\/$ptx çμ≈oΨø)Ý¡sù 4’n<Î) 7$s#t/ ;MÍh‹̈Β $uΖ÷u‹ômr'sù ÏμÎ/ uÚö‘F{$# y‰÷èt/ $pκÌEöθtΒ 4 y7Ï9≡x‹x. â‘θà±–Ψ9$# 〈.  
ُالتنبيه بخلق السموات واألرض وهو أعظم من خلق : األمر الثالث

َّاهللا عز وجلالناس, قال  َّ :® ß,ù=y⇐s9 ÏN≡uθ≈yϑ¡¡9$# ÇÚö‘F{$#uρ çt9ò2r& ô⎯ÏΒ È,ù=yz Ä¨$̈Ψ9$# 
£⎯Å3≈s9uρ usYò2r& Ä¨$̈Ψ9$# Ÿω tβθßϑn=ôètƒ 〈وقال تعاىل , :® óΟs9uρr& (#÷ρttƒ ¨βr& ©!$# “Ï%©!$# t,n=y{ 

ÅV≡uθ≈yϑ¡¡9$# uÚö‘F{$#uρ öΝs9uρ z©÷ëtƒ £⎯ÎγÉ)ù=sƒ¿2 A‘Ï‰≈s)Î/ #’n?tã βr& }‘Å↵øtä† 4’tAöθyϑø9$# 4 #’n?t/ …çμ̄ΡÎ) 4’n?tã Èe≅ä. 
&™ó©x« ÖƒÏ‰s% 〈وقال تعاىل , :® }§øŠs9uρr& “Ï%©!$# t,n=y{ ÏN≡uθ≈yϑ¡¡9$# uÚö‘F{$#uρ A‘Ï‰≈s)Î/ #’n?tã βr& 

t,è=øƒs† Οßγn=÷WÏΒ 4 4’n?t/ uθèδuρ ß,≈̄=y‚ø9$# ÞΟŠÎ=yèø9$# 〈وقال تعاىل , :® öΝs9uρr& (#÷ρttƒ ¨βr& ©!$# “Ï%©!$# t,n=y{ 
ÏN≡uθ≈yϑ¡¡9$# uÚö‘F{$#uρ î‘ÏŠ$s% #’n?tã βr& t,è=øƒs† óΟßγn=÷VÏΒ Ÿ≅yèy_uρ óΟßγs9 Wξy_r& ω |=÷ƒu‘ ÏμŠÏù ’n1r'sù 

tβθßϑÎ=≈©à9$# ωÎ) #Y‘θàä. 〈وقال , :® ÷Λä⎢Ρr&u™ ‘‰x©r& $̧)ù=yz ÏΘr& â™!$uΚ¡¡9$# 4 $yγ8oΨt/ 〈 اآليات.  



 

  

 
  كيف نستفيد من الكتب احلديثية الستة٢٦٦    

ُوالبعث يوم القيامة يكون بإعادة األجساد التي كانت يف الدنيا لتلقى مع 
ًاألرواح الثواب والعقاب, وليس ألجساد جديدة مل تكن موجودة يف الدنيا, 

ُوهذا هو الذي استبعده الكفار وأنكروه, قال اهللا َّ عز وجلَّ َّ :® ö≅t/ (#þθç6Ågx” βr& 
Νèδu™!%ỳ Ö‘É‹Ψ•Β óΟßγ÷ΨÏiΒ tΑ$s)sù tβρãÏ≈s3ø9$# #x‹≈yδ í™ó©x« ë=‹Ågx” ∩⊄∪ #sŒÏ™r& $uΖ÷FÏΒ $̈Ζä.uρ $\/#tè? ( y7Ï9≡sŒ 

7ìô_u‘ Ó‰ŠÏèt/ ∩⊂∪ ô‰s% $oΨ÷ΗÍ>tã $tΒ ßÈà)Ζs? ÞÚö‘F{$# öΝåκ÷]ÏΒ ( $tΡy‰ΨÏãuρ ë=≈tGÏ. 8á‹Ïym 〈فبني ,َّ 
َّأنه عامل بكل ذرة من ذرات أجسادهم التي تنقصها األرض منهم, سبحانه  َّ َ ِّ ِ َّ

ُفيعيدها كام كانت فيبعث ذلك امليت بجسده الذي كان عليه يف الدنيا, وقال  ُ
 /øŒÎ)uρ tΑ$s% ÞΟ↵Ïδ≡tö/Î) Éb>u‘ ‘ÏΡÍ‘r& y#ø‹Ÿ2 Ç‘ósè? 4’tAöθyϑø9$# ( tΑ$s% öΝs9uρr& ⎯ÏΒ÷σè? ( tΑ$s% 4’n?t ®: تعاىل

⎯Å3≈s9uρ £⎯Í≥yϑôÜuŠÏj9 ©É<ù=s% ( tΑ$s% õ‹ã‚sù Zπyèt/ö‘r& z⎯ÏiΒ Îö©Ü9$# £⎯èδ÷ÝÇsù y7ø‹s9Î) ¢ΟèO ö≅yèô_$# 4’n?tã Èe≅ä. 
9≅t6y_ £⎯åκ÷]ÏiΒ #[™÷“ã_ ¢ΟèO £⎯ßγãã÷Š$# y7oΨÏ?ù'tƒ $\Š÷èy™ 4 öΝn=÷æ$#uρ ¨βr& ©!$# î“ƒÍ•tã ×Λ⎧Å3ym 〈 واملعنى كام ,

َّ عن مجاعة من السلف أن إبراهيم عليه الصالة والسالم قطع ذكر ابن كثري
ِّالطيور األربعة وخلط حلومها, وجعل عىل كل رأس جبل منها قطعة, ثم  َ َ
ُدعاهن فتجمعت أجزاء كل طائر, حتى عادت الطيور عىل ما كانت عليه,  ُ َِّّ َّ

  .ًوأتت إليه سعيا
 tΠöθtƒuρ ç|³ósãƒ â™!#y‰ôãr& «!$# ’n<Î) Í‘$̈Ζ9$# ôΜßγsù tβθããy—θãƒ ∩⊇®∪ #©̈Lym #sŒÎ) $tΒ ®: وقال تعاىل

$yδρâ™!%ỳ y‰Íκy− öΝÍκön=tã öΝßγãèôϑy™ öΝèδã≈|Áö/r&uρ ΝèδßŠθè=ã_uρ $yϑÎ/ (#θçΡ%x. tβθè=yϑ÷ètƒ ∩⊄⊃∪ (#θä9$s%uρ 
öΝÏδÏŠθè=ß∨Ï9 zΝÏ9 öΝ›?‰Îγx© $oΨø‹n=tã ( (#þθä9$s% $uΖs)sÜΡr& ª!$# ü“Ï%©!$# t,sÜΡr& ¨≅ä. &™ó©x« uθèδuρ öΝä3s)n=s{ tΑ̈ρr& 

;ο§tΒ Ïμø‹s9Î)uρ tβθãèy_öè? ∩⊄⊇∪ $tΒuρ óΟçFΖä. tβρçÏItGó¡n@ βr& y‰pκô¶tƒ öΝä3ø‹n=tæ ö/ä3ãèøÿxœ Iωuρ öΝä.ã≈|Áö/r& Ÿωuρ 
öΝä.ßŠθè=ã_ ⎯Å3≈s9uρ óΟçF⊥oΨsß ¨βr& ©!$# Ÿω ÞΟn=÷ètƒ #ZÏWx. $£ϑÏiΒ tβθè=yϑ÷ès? ∩⊄⊄∪ ö/ä3Ï9≡sŒuρ â/ä3–Ψsß “Ï%©!$# 

ΟçG⊥uΖsß ö/ä3În/tÎ/ ö/ä31yŠö‘r& ΝçGóst6ô¹r'sù z⎯ÏiΒ z⎯ƒÎÅ£≈sƒø:$# 〈 وهذه اآليات تدل عىل أن ,َّ ُّ ُ
ُاألجساد التي يف الدنيا هي التي أعيدت وشهدت األسامع واألبصار واجللود  ُ َُ َ ُ

  .ُباملعايص التي عملها أصحاهبا



 

  

    من الكتب احلديثية الستةكيف نستفيد
   ٢٦٧

 &tΠöθu‹ø9$# ÞΟÏFøƒwΥ #’n?tã öΝÎγÏδ≡uθøùr& !$uΖßϑÏk=s3è?uρ öΝÍκ‰É‰÷ƒr ®: ومثل هذه اآليات قوله تعاىل
ß‰pκô¶s?uρ Νßγè=ã_ö‘r& $yϑÎ/ (#θçΡ%x. tβθç6Å¡õ3tƒ 〈وقوله تعاىل , :® tΠöθtƒ ß‰pκô¶s? öΝÍκön=tã öΝßγçFt⊥Å¡ø9r& 

öΝÍκ‰Ï‰÷ƒr&uρ Νßγè=ã_ö‘r&uρ $yϑÎ/ (#θçΡ%x. tβθè=yϑ÷ètƒ 〈.  
ُّويدل عىل ذلك من السنَّة  ِحديث قصة الرجل الذي أوىص بنيه إذا مات ُّ َ ََّّ

ًأن حيرقوا جسده ويرموا جزءا من رماده يف الرب وجزءا منه يف البحر, فأمر  ًِّ َ َ اهللا َ
َّعز وجل  ُالبحر بأن خيرج ما فيه, والرب بأن خيرج ما فيه, حتى عاد اجلسد كام َّ ُ َُّ َ َ

 حديث أيب من) ٢٧٥٦(, ومسلم )٧٥٠٦(كان, واحلديث رواه البخاري 
  . هريرة

ُومن اإليامن باليوم اآلخر اإليامن بحرش الناس من قبورهم وغريها عىل 
َّاملوقف, واستشفاعهم إىل أويل العزم من الرسل لتخليصهم مما هم فيه من  ِ

, وهي املقام املحمود, ِّلنبينا حممد َّالشدة, وحصول الشفاعة العظمى 
َّعز وجل وجميء اهللا  َّعز وجلني العباد, قال اهللا لفصل القضاء بَّ َّ :® öΝßγ≈tΡö|³xmuρ 

öΝn=sù ö‘ÏŠ$tóçΡ öΝåκ÷]ÏΒ #Y‰tnr& 〈 البخاري عن ) ٢٨٥٩(, ومسلم )٦٥٢٧(, ورو
ُ حترشون حفاة ((: قال رسول اهللا :  قالتعائشة  ًرال, ُراة غُعُ ْ

 ُجال والنساء ينظر بعضهم إىل بعض?ِّالر! رسول اهللايا : فقلت: قالت عائشة
, ومسلم )٦٥٢٦(ً, ورواه أيضا البخاري ))َّمهم ذاك  أن هيُّاألمر أشد من: فقال

  .من حديث ابن عباس ) ٢٨٦٠(
َّوقال ابن كثري عند تفسري قول اهللا عز وجل َّ :® u™!%ỳ uρ y7š/u‘ à7n=yϑø9$#uρ $y|¹ 

$y|¹ 〈 :)) يعني لفصل القضاء بني خلقه, وذلك بعد ما يستشفعون إليه بسيد 
د آدم عىل اإلطالق حممد صلوات اهللا وسالمه عليه, بعدما يسألون أويل ول

لست بصاحب ذاكم, حتى : ُّبعد واحد, فكلهم يقولًالعزم من الرسل واحدا 



 

  

 
  كيف نستفيد من الكتب احلديثية الستة٢٦٨    

 نا هلا, فيذهب فيشفع عند اهللا تعاىلا, أأنا هل: , فيقولُتنتهي النوبة إىل حممد 
ُهي أول الشفاعات, وهي ِّن يأيت لفصل القضاء, فيشفعه اهللا يف ذلك, ويف أ َّ

ُّ سبحان, فيجيء الرب تبارك وتَّاملقام املحمود كام تقدم بيانه يف سورة عاىل َّ
ًلفصل القضاء كام يشاء, واملالئكة جييئون بني يديه صفوفا صفوفا  ً ُ((.  

َّويعرض العباد عىل اهللا فيحاسبهم عىل أعامهلم, قال اهللا عز وجل َّ ُ ُ ُ َُ :  
® (#θàÊÌããuρ 4’n?tã y7În/u‘ $y|¹ ô‰s)©9 $tΡθßϑçF÷∞Å_ $yϑx. ö/ä3≈oΨø)n=yz tΑ̈ρr& ¥ο§tΒ 4 〈وقال , :® ô⎯tΒuρ 

ÞΟn=øßr& Ç⎯£ϑÏΒ 3“utIøù$# ’n?tã «!$# $¹/É‹Ÿ2 4 šÍ×̄≈s9'ρé& šχθàÊt÷èãƒ 4’n?tã öΝÎγÎn/u‘ ãΑθà)tƒuρ ß‰≈yγô©F{$# 
Ï™Iωàσ̄≈yδ š⎥⎪Ï%©!$# (#θç/x‹x. 4’n?tã óΟÎγÎn/u‘ 4 Ÿωr& èπuΖ÷ès9 «!$# ’n?tã t⎦⎫ÏϑÎ=≈©à9$# 〈وقال , :® yìÅÊãρuρ 

Ü=≈tGÅ3ø9$# “utIsù t⎦⎫ÏΒÌôfßϑø9$# t⎦⎫É)Ïô±ãΒ $£ϑÏΒ ÏμŠÏù tβθä9θà)tƒuρ $oΨtGn=÷ƒuθ≈tƒ ÉΑ$tΒ #x‹≈yδ É=≈tGÅ6ø9$# Ÿω 
â‘ÏŠ$tóãƒ ZοuÉó|¹ Ÿωuρ ¸οuÎ7x. HωÎ) $yγ8|Áômr& 4 (#ρß‰ỳ uρuρ $tΒ (#θè=Ïϑtã #ZÅÑ%tn 3 Ÿωuρ ÞΟÎ=ôàtƒ y7•/u‘ #Y‰tnr& 〈 ,
 ∪∇∩ „Βr'sù ô⎯tΒ š†ÎAρé& …çμt7≈tGÏ. ⎯ÏμÏΨŠÏϑu‹Î/ ∩∠∪ t∃öθ|¡sù Ü=y™$ptä† $\/$|¡Ïm #ZÅ¡ö$ ®: وقال

Ü=Î=s)Ζtƒuρ #’n<Î) ⎯Ï&Î#÷δr& #Y‘ρçô£tΒ ∩®∪ $̈Βr&uρ ô⎯tΒ u’ÎAρé& …çμt7≈tGÏ. u™!#u‘uρ ⎯ÍνÌôγsß ∩⊇⊃∪ t∃öθ|¡sù (#θããô‰tƒ 
#Y‘θç6èO ∩⊇⊇∪ 4’n?óÁtƒuρ #·Ïèy™ 〈7 ®: , وقال‹Í×tΒöθtƒ tβθàÊt÷èè? Ÿω 4’s∀øƒrB óΟä3ΖÏΒ ×πuŠÏù%s{ ∩⊇∇∪ $̈Βr'sù 

ô⎯tΒ š†ÎAρé& …çμt7≈tGÏ. ⎯ÏμÏΨŠÏϑu‹Î/ ãΑθà)u‹sù ãΠäτ!$yδ (#ρâ™tø%$# ÷μu‹Î6≈tFÏ. ∩⊇®∪ ’ÎoΤÎ) àMΨuΖsß ’ÎoΤr& @,≈n=ãΒ ÷μu‹Î/$|¡Ïm 
∩⊄⊃∪ uθßγsù ’Îû 7πt±ŠÏã 7πu‹ÅÊ#§‘ ∩⊄⊇∪ ’Îû >π̈Ψy_ 7πuŠÏ9%tæ ∩⊄⊄∪ $yγèùθäÜè% ×πu‹ÏΡ#yŠ ∩⊄⊂∪ (#θè=ä. (#θç/uõ°$#uρ $O↔ÿ‹ÏΨyδ 
!$yϑÎ/ óΟçFøn=ó™r& †Îû ÏΘ$−ƒF{$# Ïπu‹Ï9$sƒø:$# ∩⊄⊆∪ $̈Βr&uρ ô⎯tΒ u’ÎAρé& …çμt7≈tGÏ. ⎯Ï&Î!$yϑÏ±Î0 ãΑθà)uŠsù ©Í_tFø‹n=≈tƒ óΟs9 

|Nρé& ÷μuŠÎ6≈tFÏ. ∩⊄∈∪ óΟs9uρ Í‘÷Šr& $tΒ ÷μu‹Î/$|¡Ïm ∩⊄∉∪ $pκtJø‹n=≈tƒ ÏMtΡ%x. sπu‹ÅÊ$s)ø9$# ∩⊄∠∪ !$tΒ 4©o_øîr& ©Íh_tã 
÷μu‹Ï9$tΒ 2 ∩⊄∇∪ y7n=yδ ©Íh_tã ÷μuŠÏΖ≈sÜù=ß™ ∩⊄®∪ çνρä‹è{ çνθ=äósù ∩⊂⊃∪ ¢ΟèO tΛ⎧Åspgø:$# çνθ=|¹ ∩⊂⊇∪ ¢ΟèO ’Îû 

7's#Å¡ù=Å™ $yγããö‘sŒ tβθãèö7y™ %Yæ#u‘ÏŒ çνθä3è=ó™$$sù 〈7 ®: , وقال‹Í≥tΒöθtƒ â‘ß‰óÁtƒ â¨$̈Ψ9$# $Y?$tGô©r& (#÷ρuãÏj9 
öΝßγn=≈yϑôãr& ∩∉∪ ⎯yϑsù ö≅yϑ÷ètƒ tΑ$s)÷WÏΒ >ο§‘sŒ #\ø‹yz …çνttƒ ∩∠∪ ⎯tΒuρ ö≅yϑ÷ètƒ tΑ$s)÷WÏΒ ;ο§‘sŒ #vx© …çνttƒ 〈.  

ِّ من حوسب عذب, قالت عائشة((: رسول اهللا وقال  ُ َأوليس : فقلت: َ
ْإنام ذلك العرض, : فقال: , قالت〉 „t∃öθ|¡sù Ü=y™$ptä† $\/$|¡Ïm #ZÅ¡o ®: يقول اهللا َ ِ َّ



 

  

    من الكتب احلديثية الستةكيف نستفيد
   ٢٦٩

ُولكن من نوقش    ).٢٨٧٦(, ومسلم )١٠٣( رواه البخاري )) احلساب هيلكَ
ِّومن اإليامن باليوم اآلخر اإليامن بحوض نبينا  , واألحاديث فيه ُ

احلوض, من كتاب يف : يف باب ~أورد البخاري , رسول اهللا ٌمتواترة عن 
, وذكر )٦٥٩٣ ـ ٦٥٧٥(ًالرقاق من صحيحه منها تسعة عرش طريقا من 

َالصحابة فيها يزيدون عىل مخسني صحابيا, ذكر مخسة َّأن احلافظ يف الفتح 
ًوعرشين منهم نقال عن القايض عياض, وثالثة نقال عن النووي, وزاد عليهام  ً

, وأورد )٤٦٩ ـ ١١/٤٦٨(ا ًقريبا من ذلك, فزادوا عىل اخلمسني صحابي
َاإلمام ابن كثري يف كتاب النهاية أحاديث احلوض عن أكثر من ثالثني صحابيا  ُ

ً, ذكرها بأسانيد األئمة الذين خرجوها غالبا)٦٥ ـ ٢/٢٩( َّ َّ.  
َّوم ٍما جاء يف صفة حوض  ِ حويض مسرية شهر, ((: ُ قوله  ِّالنَّبيِ َ
ُماؤه أبيض من اللبن, ورحيه أ َّ ُ َطيب من املسك, وكيزانه كنجوم السامء, من ُ ُ ُ

من حديث عبد اهللا بن ) ٦٥٧٩( رواه البخاري ))ًرشب منها فال يظمأ أبدا 
 حويض مسرية شهر, ((: ُولفظه) ٢٢٩٢(ٌ, ورواه مسلم يف صحيحه {عمرو 

ُوزواياه سواء, وماؤه أبيض من الورق, ورحيه أطيب من املسك, وكيزانه  ُ ِ َ ُ ُ
ًفمن رشب منه فال يظمأ بعده أبدا كنجوم السامء,  ُ َ((.  

ُ يشخب فيه ((: , وفيه من حديث أيب ذر) ٢٣٠٠(مسلم ويف صحيح 
َّميزابان من اجلنة, من رشب منه مل يظمأ, عرضه مثل طوله, ما بني عامن إىل  ُ َ

َأيلة, ماؤه أشد بياضا من اللبن, وأحىل من العسل  َّ ً ُّ((.  
ُومن الناس من يذاد عن ورود احل ُ وض, فقد رو البخاري يف صحيحه َ

ُ أنا فرطكم عىل احلوض, ((:  قال ِّالنَّبي, عن عن ابن مسعود ) ٦٥٧٦( َ
ِولريفعن رجال منكم, ثم ليختلجن دوين, فأقول َّ ُ َّ ََ ٌَّ : ُفيقال! ِّيا رب أصحايب: ُ



 

  

 
  كيف نستفيد من الكتب احلديثية الستة٢٧٠    

  .))َّإنك ال تدري ما أحدثوا بعدك 
ُّواملراد هبؤالء األصحاب أناس قليلون ارتدوا ٌ ,  ِّالنَّبي بعد موت ُ

َّوقتلوا عىل أيدي اجليوش املظفرة التي بعثها أبو بكر الصديق   لقتال ُ
  .ِّاملرتدين

ُوالرافضة احلاقدون عىل الصحابة تزعم  ُّالصحابة ارتدوا بعد وفاة َّأن ُ  ِّالنَّبيَ
ُنفرا يسريا منهم, وأهنم يذادون عن احلوض, واحلقيقة  َّإال  َّ ً  هم َالرافضةَّأن ً

َألهنم ال يغسلون أرجلهم يف ; رسول اهللا َّاجلديرون بالذود عن حوض  َّ
ٌ ويل لألعقاب من ((: رسول اهللا الوضوء, بل يمسحون عليها, وقد قال 

, من حديث أيب هريرة ) ٢٤٢ (ومسلم) ١٦٥( أخرجه البخاري ))النار 
َوليست فيهم سيام التحجيل التي قال فيها  ُأمتي يدعون  َّإن ((: رسول اهللا ِ ِ َّ

َّيوم القيامة غرا حمجلني من آثار الوضوء  ُ من ) ١٣٦( أخرجه البخاري ))ُ
  .حديث أيب هريرة 

ُفإهنا حتىص ثم توزن, ُومن اإليامن باليوم اآلخر اإليامن بوزن أعامل العباد,  َّ َ َُّ
َّفمن ثقلت موازينه نجا, ومن خفت موازينه هلك, قال  َّاهللا عز وجلَ َّ :® ßìŸÒtΡuρ 

t⎦⎪Î—≡uθyϑø9$# xÝó¡É)ø9$# ÏΘöθu‹Ï9 Ïπyϑ≈uŠÉ)ø9$# Ÿξsù ãΝn=ôàè? Ó§øtΡ $\↔ø‹x© ( βÎ)uρ šχ%Ÿ2 tΑ$s)÷WÏΒ 7π¬6ym ô⎯ÏiΒ 
@ΑyŠöyz $oΨ÷s?r& $pκÍ5 3 4’s∀x.uρ $oΨÎ/ š⎥⎫Î7Å¡≈ym 〈وقال , :® ãβø—uθø9$#uρ >‹Í×tΒöθtƒ ‘,ysø9$# 4 ⎯yϑsù ôMn=à)rO 

…çμãΖƒÎ—≡uθtΒ šÍ×̄≈s9'ρé'sù ãΝèδ tβθßsÎ=øßϑø9$# ∩∇∪ ô⎯tΒuρ ôM¤yz …çμãΨƒÎ—≡uθtΒ y7Í×̄≈s9'ρé'sù t⎦⎪Ï%©!$# (#ÿρãÅ¡yz 
Νåκ|¦àΡr& $yϑÎ/ (#θçΡ%x. $uΖÏG≈tƒ$t↔Î/ tβθßϑÎ=ôàtƒ 〈وقال , :® #sŒÎ*sù y‡ÏçΡ ’Îû Í‘θÁ9$# Iξsù z>$|¡Σr& 

óΟßγoΨ÷t/ 7‹Í≥tΒöθtƒ Ÿωuρ šχθä9u™!$|¡tFtƒ ∩⊇⊃⊇∪ ⎯yϑsù ôMn=à)rO …çμãΖƒÎ—≡uθtΒ y7Í×̄≈s9'ρé'sù ãΝèδ šχθßsÎ=øßϑø9$# 
∩⊇⊃⊄∪ ï∅tΒuρ ôM¤yz …çμãΖƒÎ—≡uθtΒ šÍ×̄≈s9'ρé'sù t⎦⎪Ï%©!$# (#ÿρçÅ£yz öΝßγ|¡àΡr& ’Îû zΝ̈Ψyγy_ tβρà$Î#≈yz 〈 ,
 Βr'sù ∅tΒ ôMn=à)rO …çμãΖƒÎ—≡uθtΒ ∩∉∪ uθßγsù ’Îû 7πt±ŠÏã 7πuŠÅÊ#§‘ ∩∠∪ $̈Βr&uρ ô⎯tΒ ôM¤yz̈$ ®: وقال

…çμãΖƒÎ—≡uθtΒ ∩∇∪ …çμ•Βé'sù ×πtƒÍρ$yδ ∩®∪ !$tΒuρ y71u‘÷Šr& $tΒ ÷μu‹Ïδ ∩⊇⊃∪ î‘$tΡ 8πuŠÏΒ%tn 〈.  



 

  

    من الكتب احلديثية الستةكيف نستفيد
   ٢٧١

ُ الطهور شطر اإليامن, واحلمد هللا متأل امليزان, ((: رسول اهللا وقال  ُ ُّ
َوسبحان اهللا واحلمد هللا متآلن أو متأل ما بني السموات واألرض   رواه مسلم ))َ

 كلمتان حبيبتان إىل الرمحن, خفيفتان عىل ((: رسول اهللا , وقال )٢٢٣(
 رواه ))سبحان اهللا وبحمده, سبحان اهللا العظيم : ِّاللسان, ثقيلتان يف امليزان

  ).٢٦٩٤( ومسلم )٧٥٦٣(البخاري 
َواألعامل وإن كانت أعراضا فاهللا جيعلها أجساما توضع يف امليزان,  ً ً ُ

َّلعباد إظهار عدل اهللا وإيقاف العبد عىل أعامله; فإنه واحلكمة من وزن أعامل ا
َسبحانه وتعاىل عليم بكل يشء, ومن ذلك أعامل العباد وزنت أو مل توزن ُ َ ُ ِّ ٌ.  

ُوالوزن كام يكون لألعامل يكون لصحائف األعامل, كام يف حديث البطاقة 
َّوالسجالت, قال  ِ ًاهللاَ سيخلص رجال منَّإن  ((: رسول اهللا ِّ ُ ِ أمتي عىل ُِّ َّ

ُرؤوس اخلالئق يوم القيامة, فينرش عليه تسعة وتسعني سجال, كل سجل مثل  ٍّ ُِّ
َّمد البرص, ثم يقول ِأتنكر من هذا شيئا? أظلمك كتبتي احلافظون? فيقول: ِّ َ َ َُ َ َ َُ َ ال : ًَ

ُأفلك عذر? فيقول: فيقول! ِّيا رب َ َ لك عندنا َّإن بىل, : فيقول! ِّال يا رب: َ
ُنه ال ظلم عليك اليوم, فتخرج بطاقة فيهاحسنة, فإ اهللا  َّإالأشهد أن ال إله : َّ

ُعبد اهللا ورسوله, فيقولًحممدا َّأن ُوأشهد  ما ! ِّيا رب: ُاحرض وزنك, فيقول: ُ
ِهذه البطاقة أمام السجالت? فقال َإنك ال تظلم, قال: ِّ ُ َّفتوضع السجالت يف : َّ ِ ِّ َ ُ

َّكفة والبطاقة يف كفة, فطاشت ُ السجالت وثقلت البطاقة, فال يثقل مع اسم َّ ُ ُ َّ ِ ِّ
َّوصححه عىل ) ١/٦(َّوحسنه, واحلاكم ) ٢٦٣٩( أخرجه الرتمذي ))اهللا يشء 

  ).١٣٥(السلسلة الصحيحة لأللباين : رشط مسلم, ووافقه الذهبي, وانظر
ًويكون الوزن أيضا للعامل لقوله    : َ عن ساقي ابن مسعود ُ

ُهلام أثقل يف امليزان من أحد  والذي نفيس بيده (( ُ ُ , وهو حديث حسن, أخرجه ))َ
  .ُوغريه) ٣٩٩١(أمحد 



 

  

 
  كيف نستفيد من الكتب احلديثية الستة٢٧٢    

ِّخر اإليامن بالرصاط, ومن اإليامن باليوم اآل ٌوهو جرس منصوب عىل متن ُ ٌ
ُّجهنَّم, يمر عليه املسلمون للوصول إىل اجلنَّة عىل قدر أعامهلم, فمنهم من يمر  ُ َ َُّ َْ َ

ُّكالربق, ومنهم من يمر  ُ ًكالريح, ومنهم من يزحف زحفا, ففي صحيح ََ َ َ ِّ
ُ فيرضب ((: , وفيهمن حديث أيب هريرة ) ٢٩٩(, ومسلم )٨٠٦(البخاري  ُ

ُالرصاط بني ظهراين جهنَّم, فأكون أول من جيوز من الرسل بأمته, وال يتكلم  َّ ُّ َ َِّّ َ َّ َ ُ
ُّالرسل, وكالم الرسل يومئذ َّإالٌيومئذ أحد  ُ ُ ِّاللهم سلم: ُّ ِّ سلم, ويف جهنَّم ََّّ

َّكالليب مثل شوك السعدان, هل رأيتم شوك السعدان? قالوا ََّ َ َّفإهنا : نعم, قال: َُ
َأنه ال يعلم قدر عظمها َّمثل شوك السعدان, غري  ِ ُ َ َاهللا, ختطف الناس  َّإالَّ ُ َ

َفمنهم من يوبق بعمله, ومنهم من خيردل ثم ينجو ِبأعامهلم,  َ ُُ َ َُ((.  
  : , وفيه{من حديث أيب هريرة وحذيفة ) ٣٢٩(ويف صحيح مسلم 

ُ وترسل األمانة والرحم, فتقومان جنبتي الرصاط يمينا وشامال, ويمر أولكم (( َُّ َ َُّ ُ ِّ َّ ًَ ً َُ ُ
ِّأي يشء كمر الربق? قال! ِّبأيب أنت وأمي: قلت: كالربق, قال َ َأو مل تروا إىل : ُّ َ َ

َالربق كيف يمر ويرجع يف طرفة عني? ثم كم َّ ُّ ُ ِّر الريح, ثم كمر الطري وشد َ ِّ َّ ِّ ِّ
ِّالرجال, جتري هبم أعامهلم, ونبيكم قائم عىل الرصاط يقول ٌ ِّرب سلم سلم: ُِّّ ِّ ِّ !

َحتى تعجز أعامل العباد, حتى جييء الرجل فال يستطيع السري  َّ َّ : ًزحفا, قال َّإالُ
ُويف حافتي الرصاط كالليب معلقة, مأمورة بأخذ من أمرت به َ ٌِّ ٌ, فمخدوش ََّ

ٌناج, ومكدوس يف النَّار  ُ ٍ((.  
  : , وفيهمن حديث أيب سعيد اخلدري ) ٣٠٢(ويف صحيح مسلم 

ُّ ثم يرضب اجلرس عىل جهنَّم وحتل الشفاعة, ويقولون(( ُ َُ ُ ِّاللهم سلم سلم, : َّ ِّ ََّّ
ُدحض مزلة, فيه خطاطيف وكالليب : قال! ُ وما اجلرس!رسول اهللايا : قيل ُ َّ ٌ

ْ بنَجد فيها شويكة يقال هلا السعدان, فيمر املؤمنون كطرف وحسك, تكون ُّ ُ ََّ ُ ٌْ ُ



 

  

    من الكتب احلديثية الستةكيف نستفيد
   ٢٧٣
ٌالعني, وكالربق, وكالريح, وكالطري, وكأجاويد اخليل والركاب, فناج مسلم,  ُ ِّ َِّّ ٍ

ٌوخمدوش مرسل, ومكدوس يف نار جهنَّم  َ ٌ((.  
فاعات التي وردت يف الكتاب َّومن اإليامن باليوم اآلخر اإليامن بالش

ِّة, منها الشفاعة العظمى اخلاصة بنبيناوالسنَّ َّ يف ختليص أهل املوقف مما هم  َّ ِ
دن آدم َ, من لَّفيه, وهي املقام املحمود الذي حيمده عليه األولون واآلخرون

ُعليه السالم إىل الذين قامت عليهم الساعة, وقد مرت اإلشارة  ًإليها قريبا يف َّ
  .~ كثري كالم اإلمام ابن

ُّ النار أال يدخلها, ويدل لذلك قول َّحقَاعة فيمن استالشفومنها  َّ   ِّالنَّبيَ
ِّ اللهم سل((: ألنبياء عىل الرصاطوغريه من ا َّ, وقد مر احلديثان يف ))! ِّم سلمََّّ

  .ًذلك قريبا عند املرور عىل الرصاط
 كان يقتضيه ن يدخل اجلنَّة فيها فوق ماَ مومنها الشفاعة يف رفع درجات

 /t⎦⎪Ï%©!$#uρ (#θãΖtΒ#u™ öΝåκ÷Jyèt7̈?$#uρ ΝåκçJ§ƒÍh‘èŒ ?⎯≈yϑƒÎ*Î ®:  لذلك قوله تعاىلُّامهلم, ويدلثواب أع
$uΖø)utù:r& öΝÎκÍ5 öΝåκyJ§ƒÍh‘èŒ !$tΒuρ Νßγ≈sΨ÷Gs9r& ô⎯ÏiΒ ΟÎγÏ=uΗxå ⎯ÏiΒ &™ó©x« 4 〈 ومنه رفع درجات زوجاته ,

  .إىل درجته 
ة بن لعكاش ُّدل له دعاؤه وي ومنها الشفاعة لدخول اجلنَّة بغري حساب,

ه اة بغري حساب, روًحمصن ليكون من السبعني ألفا الذين يدخلون اجلنَّ
  ).٢١٦(ومسلم ) ٥٨١١(البخاري 

ُعن عمه أيب طالب حتى جيف ختفيف العذاب  ومنها شفاعته  عل يف ِّ
ومسلم ) ٣٨٨٣(ضحضاح من نار يغيل منه دماغه, أخرجه البخاري 

ٌيف خمصص لقول اهللا , وهذا التخف)٢٠٩( َّعز وجلِّ َّ :® t⎦⎪Ï%©!$#uρ (#ρãxx. óΟßγs9 â‘$tΡ 
zΟ̈Ψyγy_ Ÿω 4©|Óø)ãƒ öΝÎγøŠn=tæ (#θè?θßϑuŠsù Ÿωuρ ß#¤sƒä† Οßγ÷Ψtã ô⎯ÏiΒ $yγÎ/#x‹tã 4 〈.  



 

  

 
  كيف نستفيد من الكتب احلديثية الستة٢٧٤    

َّ أنا أول الناس ((: ُّيف دخول اجلنَّة, ويدل له قوله  ومنها شفاعته 
ًبياء تبعا نُيشفع يف اجلنة, وأنا أكثر األ َ  أنا ((:  ويف لفظ له,)١٩٦( رواه مسلم ))َ

َأكثر األنبياء تبعا يوم القيامة, وأنا أول من يقرع باب اجلنَّة  ُ َّ ََ ُ ً  آيت ((: , وقوله ))َ
حممد, : نت? فأقولَمن أ: باب اجلنَّة يوم القيامة فأستفتح, فيقول اخلازن

ُبك أمرت ال أفتح ألحد قب: يقولف   ).١٩٧(مسلم  رواه ))لك ُ
من النار, وقد تواترت بذلك الكبائر أهل ومنها الشفاعة يف إخراج 

, ومنها )٢٩٠:ص(, كام ذكره شارح الطحاوية رسول اهللا األحاديث عن 
ٍّ لكل نبي دع((: رسول اهللا قال :  قالحديث أيب هريرة  ٌوة مستجابة, ِّ ٌ

ِّفتعجل كل نبي دعوته, وإين َ ٍّ ُّ َّاعة ألمتي يوم القيامة, فهي ُ اختبأت دعويت شفَّ
ًنائلة إن شاء اهللا من مات من أمتي ال يرشك باهللا شيئا  ٌُ َّ  رواه البخاري ))َ

  ., واللفظ ملسلم)١٩٩(ومسلم ) ٦٣٠٤(
ِّوهذه الشفاعة حتصل من املالئكة والنَّبيني واملؤمنني; لقوله  يف حديث  ُ

ت املالئكة, عشف: َّوجلَّعز  فيقول اهللا ((): ١٨٣(يب سعيد يف صحيح مسلم أ
َ النَّبيون, وشفع املؤمنون, وملوشفع َّ أرحم الرامحني َّإال يبق ُّ   . احلديث))... ُ

 موجودتان اآلن, امَّباجلنَّة والنار, وأهنُن باليوم اآلخر اإليامن ياماإلومن 
َّاجلنَّة ألوليائه, وأعد النَّ  اهللاَُّاقيتان إىل غري هناية, فقد أعدام بَّوأهن َار ألعدائه, َ

 #$}šχθà)Î6≈¡¡9$#uρ tβθä9̈ρF ®: فمن اآليات التي فيها إعداد اجلنَّة ألوليائه قوله تعاىل
z⎯ÏΒ t⎦⎪ÌÉf≈yγßϑø9$# Í‘$|ÁΡF{$#uρ t⎦⎪Ï%©!$#uρ Νèδθãèt7̈?$# 9⎯≈|¡ômÎ*Î/ š†ÅÌ§‘ ª!$# öΝåκ÷]tã (#θàÊu‘uρ çμ÷Ζtã 

£‰tãr&uρ öΝçλm; ;M≈̈Ζy_ “Ìôfs? $yγtFøtrB ã≈yγ÷ΡF{$# t⎦⎪Ï$Î#≈yz !$pκÏù #Y‰t/r& 4 y7Ï9≡sŒ ã—öθxø9$# ãΛ⎧Ïàyèø9$# 〈 ,
 οtÏøótΒ ⎯ÏiΒ öΝà6În/§‘ >π̈Ψy_uρ $yγàÊótã ßN≡uθ≈yϑ¡¡9$# ÞÚö‘F{$#uρ; (þθããÍ‘$y™uρ 4’n<Î#) ®: وقوله

ôN£‰Ïãé& t⎦⎫É)−Gßϑù=Ï9 〈وقوله , :® (#þθà)Î/$y™ 4’n<Î) ;οtÏøótΒ ⎯ÏiΒ óΟä3În/§‘ >π̈Ψy_uρ $pκÝÎötã ÇÚöyèx. 
Ï™!$yϑ¡¡9$# ÇÚö‘F{$#uρ ôN£‰Ïãé& š⎥⎪Ï%©#Ï9 (#θãΖtΒ#u™ «!$$Î/ ⎯Ï&Î#ß™â‘uρ 4 〈.  
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 šUÉj‹yèãƒuρ ®: ومن اآليات التي فيها إعداد النار ألعدائه قوله تعاىل
t⎦⎫É)Ï≈uΖãΚø9$# ÏM≈s)Ï≈oΨßϑø9$#uρ t⎦⎫Ï.Îô³ßϑø9$#uρ ÏM≈x.Îô³ßϑø9$#uρ š⎥⎫ÏoΡ!$©à9$# «!$$Î/  ∅sß Ï™öθ¡¡9$# 4 

öΝÍκön=tã äοtÍ←!#yŠ Ï™öθ¡¡9$# ( |=ÅÒxîuρ ª!$# öΝÍκön=tã óΟßγoΨyès9uρ £‰tãr&uρ óΟßγs9 zΟ̈Ψyγy_ ( ôNu™!$y™uρ #ZÅÁtΒ 〈 ,
 sù u‘$̈Ζ9$# ©ÉL©9$# $yδßŠθè%uρ$$?̈(θà#) ®: , وقوله〉 uρ u‘$̈Ζ9$# û©ÉL©9$# ôN£‰Ïãé& t⎦⎪ÌÏ≈s3ù=Ï9#$?̈(θà#) ®: وقوله

â¨$̈Ζ9$# äοu‘$yfÅsø9$#uρ ( ôN£‰Ïãé& t⎦⎪ÌÏ≈s3ù=Ï9 〈,  ُّويدل من السنَّة لكون اجلنَّة والنَّار ُّ
يا :  قالوا((:  يف صالة الكسوف, وفيه{َموجودتني اآلن حديث ابن عباس 

َرأيناك تناولت شيئا يف مقامك, ثم رأيناك كعكعت, قال ! رسول اهللا َْ َْ َ ِّإين : ً
َرأيت اجلنَّة,  ُفتناولت عنقودا, ولو أصبته ألكلتم منه ما بقيت الدنيا, وأريت ُ ُُ ُ ً

َالنار, فلم أر منظرا كاليوم قط أفظع, ورأيت أكثر أهلها النساء  َُ ُّ ً َ  احلديث, ))... َ
  ).٩٠٧(, ومسلم )١٠٥٢(رواه البخاري 

ُوأما ما جاء عن بعض املبتدعة كاملعتزلة من أهنام ال ختلقان  َّ يامة; يوم الق َّإالَّ
ٌخلقهام قبل ذلك عبث, حيث َّألن  َّإهنام تبقيان مدة طويلة دون أن ينتفع باجلنَّة َ َّ

ُّأحد ودون أن يترضر بالنَّار أحد, فذلك قول باطل, ويدل لبطالنه وجوه ٌ َّ ٌ:  
ِما جاء يف اآليات واألحاديث الدالة عىل خلقهام ووجودمها قبل : األول ِ ْ َ َّ

ًدم قريبايوم القيامة, ومن ذلك ما تق َّ.  
َوجود اجلنَّة فيه ترغيب هبا وتشويق إليها, ووجود النار فيه َّأن : الثاين ٌ ٌَ

  .ٌحتذير منها وختويف
ُّأنه قد جاء يف نصوص الكتاب والسنَّة ما يدل عىل حصول : الثالث ُّ َّ

ُّاالنتفاع بنعيم اجلنَّة قبل يوم القيامة, وما يدل عىل الترضر بعذاب النار قبل يوم  ُّ
َّ وقد مر عند ذكر نعيم القرب وعذابه بعض النصوص الدالة عىل ذلكلقيامة,ا َّ.  

  :ُويف اجلنَّة التي أهبط منها آدم أقوال ثالثة



 

  

 
  كيف نستفيد من الكتب احلديثية الستة٢٧٦    

ُأهنا جنَّة اخللد, وهو أظهرها: األول َّ.  
ٍأهنا جنَّة يف مكان عال من األرض: والقول الثاين َّ.  
  .ُّالتوقف: والقول الثالث

َف وأدلة أصحاب القول األول والثاين, وإجابة وقد ذكر ابن القيم اخلال َ َّ َ
ًكل منهام عام استدل ّ به اآلخر, ومل يرجح شيئا, وذلك يف كتابه حادي األرواح  ِّ ُ َ َّ ٍَّّ

َ, ويف قصيدته امليمية ما يدل عىل ترجيحه القول األول, حيث )٣٢ ـ ١٦:ص( ُّ
  :قال

َّفحي عل جنَّات عدن فإهنا َّ 
 رـل تـَولكنَّنا سبي العدو فه

 َّيمـها املخـَك األوىل وفيــمنازل 
 مـَّا ونسلـــانـنـود إلـى أوطـنع

َّاجلنَّة والنَّار باقيتان ال تفنيان وال تبيدان, وأهل اجلنَّة منَعمون فيها إىل غري  ُ
َّهناية, والكفار معذبون يف النار إىل غري هناية, ومن اآليات التي جاءت يف بقاء  َُّ

َّهلها فيها قول اهللا عز وجلِاجلنَّة وخلود أ َّ :® ÎÅe³o0uρ š⎥⎪Ï%©!$# (#θãΨtΒ#u™ (#θè=Ïϑtãuρ 
ÏM≈ysÎ=≈¢Á9$# ¨βr& öΝçλm; ;M≈̈Ψy_ “ÌøgrB ⎯ÏΒ $yγÏFøtrB ã≈yγ÷ΡF{$# ( $yϑ̄=à2 (#θè%Î—â‘ $pκ÷]ÏΒ ⎯ÏΒ ;οtyϑrO $]%ø—Íh‘   

(#θä9$s% #x‹≈yδ “Ï%©!$# $oΨø%Î—â‘ ⎯ÏΒ ã≅ö6s% ( (#θè?é&uρ ⎯ÏμÎ/ $YγÎ7≈t±tFãΒ ( óΟßγs9uρ !$yγŠÏù Ól≡uρø—r& ×οt£γsÜ•Β ( öΝèδuρ 
$yγŠÏù šχρà$Î#≈yz 〈وقوله , :® ¨βÎ) t⎦⎪Ï%©!$# (#θãΖtΒ#u™ (#θè=ÏΗxåuρ ÏM≈ysÎ=≈¢Á9$# ôMtΡ%x. öΝçλm; àM≈̈Ζy_ 

Ä ÷̈ρyŠöÏø9$# »ωâ“çΡ ∩⊇⊃∠∪ t⎦⎪Ï$Î#≈yz $pκÏù Ÿω tβθäóö7tƒ $pκ÷]tã ZωuθÏm 〈وقوله , :® χÎ) t⎦⎫É)−Gßϑø9$# ’Îû 
;M≈̈Ζy_ AβθãŠããuρ ∩⊆∈∪ $yδθè=äz÷Š$# AΟ≈n=|¡Î0 t⎦⎫ÏΖÏΒ#u™ ∩⊆∉∪ $oΨôãt“tΡuρ $tΒ ’Îû ΝÏδÍ‘ρß‰ß¹ ô⎯ÏiΒ @e≅Ïî 
$ºΡ≡uθ÷zÎ) 4’n?tã 9‘ãß™ t⎦,Î#Î7≈s)tG•Β ∩⊆∠∪ Ÿω öΝßγ¡yϑtƒ $yγ‹Ïù Ò=|ÁtΡ $tΒuρ Νèδ $pκ÷]ÏiΒ t⎦⎫Å_t÷‚ßϑÎ/ 〈 ,
 _χÎ) t⎦⎪Ï%©!$# (#θãΖtΒ#u™ (#θè=ÏΗxåuρ ÏM≈ysÎ=≈¢Á9$# y7Í×̄≈s9'ρé& ö/ãφ çöy{ Ïπ−ƒÎy9ø9$# ∩∠∪ ôΜèδäτ!#t“y ®: وقوله

y‰ΖÏã öΝÍκÍh5u‘ àM≈̈Ζy_ 5βô‰tã “ÌøgrB ⎯ÏΒ $uηÏGøtrB ã≈pκ÷ΞF{$# t⎦⎪Ï$Î#≈yz !$pκÏù #Y‰t/r& ( z©ÅÌ§‘ ª!$# öΝåκ÷]tã 
(#θàÊu‘uρ çμ÷Ζtã 4 y7Ï9≡sŒ ô⎯yϑÏ9 z©Å ýz …çμ−/u‘ 〈.  



 

  

    من الكتب احلديثية الستةكيف نستفيد
   ٢٧٧
َّومن اآليات التي جاءت يف بقاء النار وخلود الكفار فيها قول اهللا عز 

, 〉 t⎦⎪Ï%©!$#uρ (#ρãxx. (#θç/¤‹x.uρ !$oΨÏF≈tƒ$t↔Î/ y7Í×̄≈s9'ρé& Ü=≈ptõ¾r& Í‘$̈Ζ9$# ( öΝèδ $pκÏù tβρà$Î#≈yz ®: َّوجل
 šχρß‰ƒÌãƒ βr& (#θã_ãøƒs† z⎯ÏΒ Í‘$̈Ψ9$# ®: , وقوله〉 tΒuρ Νèδ t⎦⎫Å_Ì≈y‚Î/ z⎯ÏΒ Í‘$̈Ψ9$#$ ®: وقوله
$tΒuρ Νèδ š⎥⎫Å_Ì≈sƒ¿2 $pκ÷]ÏΒ ( óΟßγs9uρ Ò>#x‹tã ×Λ⎧É)•Β 〈وقوله , :® $yϑsù óΟßγãèxΖs? èπyè≈xx© 

t⎦⎫ÏèÏ≈¤±9$# 〈وقوله , :® t⎦⎪Ï%©!$#uρ (#ρãxx. óΟßγs9 â‘$tΡ zΟ̈Ψyγy_ Ÿω 4©|Óø)ãƒ öΝÎγøŠn=tæ (#θè?θßϑuŠsù Ÿωuρ 
ß#¤sƒä† Οßγ÷Ψtã ô⎯ÏiΒ $yγÎ/#x‹tã 4 y7Ï9≡x‹x. “Ì“øgwΥ ¨≅ä. 9‘θàŸ2 〈وقوله , :® ¨βÎ) t⎦⎪Ï%©!$# (#ρãxx. 

(#θßϑn=sßuρ öΝs9 Ç⎯ä3tƒ ª!$# tÏøóu‹Ï9 öΝßγs9 Ÿωuρ öΝßγtƒÏ‰öκuÏ9 $̧)ƒÌsÛ ∩⊇∉∇∪ ωÎ) t,ƒÌsÛ zΟ̈Ψyγy_ t⎦⎪Ï$Î#≈yz !$pκÏù 
#Y‰t/r& 4 tβ%x.uρ y7Ï9≡sŒ ’n?tã «!$# #ZÅ¡o„ 〈وقوله , :® ⎯tΒuρ ÄÈ÷ètƒ ©!$# …ã&s!θß™u‘uρ ¨βÎ*sù …çμs9 u‘$tΡ 

zΟ̈Ψyγy_ t⎦⎪Ï$Î#≈yz !$pκÏù #́‰t/r& 〈وقوله , :® ¨βÎ) ©!$# z⎯yès9 t⎦⎪ÍÏ≈s3ø9$# £‰tãr&uρ öΝçλm; #·Ïèy™ ∩∉⊆∪ 
t⎦⎪Ï$Î#≈yz !$pκÏù #Y‰t/r& ( ω tβρß‰Ågs† $wŠÏ9uρ Ÿωuρ #ZÅÁtΡ 〈وقوله , :® ¨βÎ) t⎦⎪Ï%©!$# (#ρãxx. ô⎯ÏΒ È≅÷δr& 

É=≈tGÅ3ø9$# t⎦⎫Ï.Îô³ßϑø9$#uρ ’Îû Í‘$tΡ zΟ̈Ψyγy_ t⎦⎪Ï$Î#≈yz !$pκÏù 4 y7Í×̄≈s9'ρé& öΝèδ •Ÿ° Ïπ−ƒÎy9ø9$# 〈.  
َّوبقاء اجلنَّة والنَّار وخلود أهلهام فيهام إىل غري هناية ال ينايف كون اهللا عز  ُ ُ ُ

َوجل اآلخر الذي ليس بعده يشء َ; ألن بقاء اهللا عز وجل الزم لذاته, وبقاء َّ ٌ ََّ َّ َّ
الفناء لوال إبقاء  َّإالِاجلنَّة والنار وأهلهام فيهام حصل بإبقاء اهللا هلام, وليس هلام 

ِّاهللا هلام, وجيب اإليامن بكل ما ورد يف الكتاب والسنَّة من صفات اجلنَّة والنار,  ُ
  .ل يف النار من العذابُوما حيصل يف اجلنَّة من النعيم, وما حيص

َّومن اإليامن باليوم اآلخر اإليامن برؤية املؤمنني رهبم يف الدار اآلخرة,  ُ
ُّحيصل هلم يف دار النَّعيم, وقد دل عىل ذلك الكتاب والسنَّة وهي أكرب نعيم  َّ

َّاهللا عز وجلَّواإلمجاع, فمن أدلة الكتاب قول  َّ :® ×νθã_ãρ 7‹Í×tΒöθtƒ îοuÅÑ$̄Ρ ∩⊄⊄∪ 4’n<Î) 
$pκÍh5u‘ ×οtÏß$tΡ 〈وقوله , :® Hξx. öΝåκ̈ΞÎ) ⎯tã öΝÍκÍh5§‘ 7‹Í×tΒöθtƒ tβθç/θàfóspR°Q 〈 قال الشافعي ,~ :)) 

َملا حجب هؤالء يف حال السخط, دل عىل أن املؤمنني يرونه يف حال الرىض  ِّ َّ َّ ُ ََّ(( ,



 

  

 
  كيف نستفيد من الكتب احلديثية الستة٢٧٨    

ُالنَّظر إىل : اجلنَّة, والزيادة: سنَىُاحل 〉 ) t⎦⎪Ï%©#Ïj9 (#θãΖ|¡ômr& 4©o_ó¡çtø:$# ×οyŠ$tƒÎ—uρ ®: وقوله
َّاهللا عز وجل, فرسها بذلك وجه  َّ ) ٢٩٧(, كام يف صحيح مسلم رسول اهللا َّ

يقول : ُ إذا دخل أهل اجلنَّة اجلنَّة, قال((:  قال ِّالنَّبي, عن ُعن صهيب 
ُتريدون شيئا أزيدكم? فيقولون: اهللا تبارك وتعاىل َأمل تبيض وجوهنا? : ً ِّ َأمل َ

َّفيكشف احلجاب, فام أعطوا شيئا أحب : ُتدخلنا اجلنَّة وتنجنا من النار? قال ً ُ ُ
َّعز وجل, ثم تال هذه اآلية ِّإليهم من النظر إىل رهبم  َّ® t⎦⎪Ï%©#Ïj9 (#θãΖ|¡ômr& 4©o_ó¡çtø:$# 

×οyŠ$tƒÎ—uρ ( 〈 ((.  
ُّ وهو يدل عىل 〉 ) #$}ω çμà2Í‘ô‰è? ã≈|Áö/F{$# uθèδuρ à8Í‘ô‰ãƒ t≈|Áö/F ® :وقوله تعاىل

َإثبات الرؤية بدون إدراك, فهو ير وال يدرك, أي ُ َّال حياط به رؤية, كام أنه : ُ ً ُ ُ
ُّيعلم وال حياط به علام, ونفي اإلدراك وهو أخص, ال يستلزم نفي الرؤية وهي  ُُ ًُ ُ ُ

  .ُّأعم
 %ϑs9uρ u™!%ỳ 4©y›θãΒ $uΖÏF≈s)ŠÏϑÏ9 …çμyϑ̄=x.uρ …çμš/u‘ tΑ$s% Éb>u‘ þ’ÎΤÍ‘r& öÝàΡr& šø‹s9Î) 4 tΑ$s£$ ®: وقوله

⎯s9 ©Í_1ts? Ç⎯Å3≈s9uρ öÝàΡ$# ’n<Î) È≅t6yfø9$# ÈβÎ*sù §s)tGó™$# …çμtΡ$x6tΒ t∃öθ|¡sù ©Í_1ts? 4 $£ϑn=sù 4’©?pgrB …çμš/u‘ 
È≅t7yfù=Ï9 …ã&s#yèy_ $y2yŠ §yzuρ 4©y›θãΒ $Z)Ïè|¹ 4 〈 وموسى عليه الصالة والسالم سأل ,
َ أمرا ممكنا, ومل يسأله مستحيال, واهللا عز وجل شاء أال ير اهللاَ ُ َّ َّ َّ ًُ َ ً  يف الدار َّإالً

ُاآلخرة; ألن رؤيته أكمل نعيم يكون فيها, وقوله َ َّ :® ⎯s9 ©Í_1ts? 〈يف الدنيا, : , أي
ًويدل لذلك أيضا قوله  َّأنه ال ير أحد منكم ربه عز وجل حتى  تعلموا ((: ُّ َّ َّ ٌ َّ

  ).٢٩٣١( رواه مسلم ))يموت 
َّ هذه األدلة من الكتاب وغريها يف كتاب حادي ~وقد ذكر ابن القيم 

ُّ, ثم ذكر األدلة من السنَّة عن سبعة وعرشين )١٨٦ ـ ١٧٩:ص(األرواح  َّ
َصحابيا, وساق أحاديثهم, ثم ذكر اآلثار عن الصحابة والتابعني ومن بعدهم  َ



 

  

    من الكتب احلديثية الستةكيف نستفيد
   ٢٧٩

ُّمن أهل السنَّة واجلامعة, وهي تدل ِّ عىل االتفاق واإلمجاع عىل ذلك من ُّ
  .َالصحابة ومن سار عىل طريقتهم

ٌاإليامن بالقدر خريه ورشه, وقد جاء يف القرآن آيات كثرية, ويف : السادسة ٌ ِّ
َالسنَّة أحاديث عديدة تدل عىل إثبات القدر, قال  ُُّ َّاهللا عز وجلُّ َّ :® $̄ΡÎ) ¨≅ä. >™ó©x« 

çμ≈oΨø)n=yz 9‘y‰s)Î/ 〈ل, وقا :® ≅è% ⎯©9 !$uΖu;‹ÅÁãƒ ωÎ) $tΒ |=tFŸ2 ª!$# $uΖs9 〈وقال , :® !$tΒ 
z>$|¹r& ⎯ÏΒ 7πt6ŠÅÁ•Β ’Îû ÇÚö‘F{$# Ÿωuρ þ’Îû öΝä3Å¡àΡr& ωÎ) ’Îû 5=≈tGÅ2 ⎯ÏiΒ È≅ö6s% βr& !$yδr&uö9̄Ρ 4 ¨βÎ) 

šÏ9≡sŒ ’n?tã «!$# ×Å¡o„ 〈 وأما السنَّة فقد عقد كل من اإلمام البخاري ,ٌّ ُّ واإلمام َّ
َمسلم يف صحيحيهام كتابا للقدر, اشتمال عىل أحاديث عديدة يف إثبات القدر,  ً

رسول اهللا قال : قال عن أيب هريرة ) ٢٦٦٤(رو مسلم يف صحيحه 
ٍّ املؤمن القوي خري وأحب إىل اهللا من املؤمن الضعيف, ويف كل خري, ((:  َّ ُّ َ ُّ ٌُ

َاحرص عىل ما ينفعك, واستعن باهللا وال ت َ َعجز, وإن أصابك يشء فال تقلُ ٌ لو : َ
ُأين فعلت كان كذا وكذا, ولكن قل َقدر اهللا وما شاء فعل; فإن لو تفتح عمل : ِّ ُ َّ ُ

  .))الشيطان 
ً أدركت ناسا من ((: بإسناده إىل طاوس قال) ٢٦٥٥(ٌورو مسلم  ُ

َكل يشء بقدر, قال:  يقولونأصحاب رسول اهللا  ُوسمعت عبد اهللا بن : ُّ
َكل يشء بقدر, حتى العجز والكيس, أو : قال رسول اهللا : ولعمر يق ُّ

  .))ُالكيس والعجز 
ُّوالعجز والكيس ضدان, فنشاط النشيط وكسل الكسول وعجزه, كل  َ ُ َّ ُ

َ ومعناه أن العاجز ((): ١٦/٢٠٥(ذلك بقدر, قال النووي يف رشح احلديث  َّ
ُقد قدر عجزه, والكيس قد قدر كيسه  ِّ ُِّ ُُ ِّ َ ُ((.  

ُ وقد كتب مقعده من اجلنَّة, ومقعده من َّإالٍ ما منكم من أحد ((: ال وق ُ ُ



 

  

 
  كيف نستفيد من الكتب احلديثية الستة٢٨٠    

ُأفال نتكل? فقال! رسول اهللايا : النَّار, فقالوا ِ َّاعملوا فكل ميرس, ثم قرأ : َّ ٌَّ َ ٌّ® $̈Βr'sù 
ô⎯tΒ 4‘sÜôãr& 4’s+̈?$#uρ ∩∈∪ s−£‰|¹uρ 4©o_ó¡çtø:$$Î/ 〈 3 ®: إىل قوله“uô£ãèù=Ï9 〈 ((بخاري  رواه ال

  .ّمن حديث عيل ) ٢٦٤٧(ومسلم ) ٤٩٤٥(
ِّواحلديث يدل عىل أن أعامل العباد الصاحلة مقدرة, وتؤدي إىل حصول  ٌ ََّ َ َُّّ ُ
ِّالسعادة وهي مقدرة, وأعامهلم السيئة مقدرة, وتؤدي إىل الشقاوة وهي  ٌِّ ََّّ َُ

ُّمقدرة, واهللاُ سبحانه وتعاىل قدر األسباب واملسببات, وكل يش ّ َّ ٌ ٍء ال خيرج عن َّ
  .قضاء اهللا وقدره وخلقه وإجياده

: ًيوما, فقال رسول اهللا  كنت خلف ((:  قال{وعن عبد اهللا بن عباس 
ٍإين أعلمك كلامت! يا غالم ُ ِّ ُ َاحفظ اهللاَ حيفظك, احفظ اهللا جتده جتاهك, إذا : ِّ ْ َ ْ ْ

َسألت فاسأل اهللاَ, وإذا استعنت فاستعن باهللا, واعلم أن األمة ََّّ ِ َ  لو اجتمعت َ
ٍ بيشء قد كتبه اهللاُ لك, ولو اجتمعوا عىل أن َّإالٍعىل أن ينفعوك بيشء مل ينفعوك 

ُّيرضوك بيشء مل يرضوك  َُّ ٍ ُ َّ بيشء قد كتبه اهللاُ عليك, رفعت األقالم وجفت َّإالَ ُ ُ ٍ
ُالصحف    .))ٌهذا حديث حسن صحيح  ((: , وقال)٢٥١٦(رواه الرتمذي  ))ُّ

َّه أربع مراتب ال بد من اعتقادهاُواإليامن بالقدر ل ُ:  
ٍعلم اهللا األزيل يف كل ما هو كائن, فإن كل كائن قد سبق به : ُاملرتبة األوىل َّ ِّ َّْ ٌ ّ ُِ ِ

ًعلم اهللا أزال, وال يتجدد له علم بيشء مل يكن عاملا به أزال ًً َ ٍ ٌ ُْ َّ.  
َّكتابة كل ما هو كائن يف اللوح املحفوظ قبل خلق السامو: الثانية ٌِّ ات ُ

َ كتب اهللاُ مقادير اخلالئق قبل أن ((: واألرض بخمسني ألف سنة, لقوله 
 رواه ))ُوعرشه عىل املاء : الساموات واألرض بخمسني ألف سنة قالَخيلق اهللاُ 

  .{من حديث عبد اهللا بن عمرو ) ٢٦٥٣(مسلم 
َّمشيئة اهللا وإرادته, فإن كل ما هو كائن إنام حصل بمشيئة : الثالثة ٌُ َّ َّ اهللا, وال ُ
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َّ يشأ مل يكن, قال اهللاُ عز َ ما أراده اهللا, فام شاء اهللا كان, وما ملَّإاليقع يف ملك اهللا 
 (tΒuρ tβρâ™!$t±n@ HωÎ$ ®: , وقال〉 yϑ̄ΡÎ) ÿ…çνãøΒr& !#sŒÎ) yŠ#u‘r& $º↔ø‹x© βr& tΑθà)tƒ …çμs9 ⎯ä. ãβθä3uŠsù$! ®: َّوجل

βr& u™!$t±o„ ª!$# >u‘ š⎥⎫Ïϑn=≈yèø9$# 〈.  
ًإجياد كل ما هو كائن وخلقه بمشيئة اهللا, وفقا ملا علمه أزال وكتبه : الرابعة َ َ ِ ً ُ ْ َّ ٌ

ْيف اللوح املحفوظ; فإن كل ما هو كائن من ذوات وأفعال هو بخلق اهللا  َّ ٌَّ َّ
َّاهللا عز وجلوإجياده, كام قال  َّ :® ª!$# ß,Î=≈yz Èe≅à2 &™ó©x« ( 〈وقال , :® ª!$#uρ ö/ä3s)n=s{ 

$tΒuρ tβθè=yϑ÷ès? 〈.  
َاهللا, ويمكن أن يعلم  َّإالُواإليامن بالقدر هو من الغيب الذي ال يعلمه  َ ُ

َاخللق ما هو مقدر بأحد أمرين ٌ َُّ ُ:  
َالوقوع, فإذا وقع يشء علم بأنه مقدر; ألنه لو مل يقدر مل يقع, : األمر األول َُ َّ َّ َّ َُّ ٌُ

َفإنه ما شاء اهللا كان وما مل يشأ مل يكن َ َّ.  
عن أمور تقع يف املستقبل, مثل  رسول اهللا ُحصول اإلخبار من : ثاينال

َّإخباره عن الدجال ويأجوج ومأجوج ونزول عيسى بن مريم, وغريها من  َّ
ُّاألمور التي تقع يف آخر الزمان, فهذه األخبار تدل عىل  َّهذه األمور ال بد أن َّأن ُ

ُتقع, وأنه سبق هبا قضاء اهللا وقدره, ومثل  َُ إخباره عن أمور تقع قرب زمانه َّ
 عىل  َّالنَّبيُسمعت :  قالَ, ومن ذلك ما جاء يف حديث أيب بكرة 

َّاملنرب, واحلسن إىل جنبه, ينظر إىل الناس مرة وإليه مرة, ويقول َّ ُ ِ ابني هذا ((: َ ْ
َسيد, ولعل اهللاَ أن يصلح به بني فئتني من املسلمني  َ ُ   ).٣٧٤٦( رواه البخاري ))َِّّ

ُحيث اجتمعت كلمة ) هـ٤١( يف عام َوقد وقع ما أخرب به الرسول 
ُاملسلمني, وسمي عام اجلامعة, والصحابة  ِّ َ وأرضاهم فهموا من هذا احلديث }ُ

َّ لن يموت صغريا, وأنه سيعيش حتى حيصل ما أخرب به احلسن َّأن  ً َ
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ُ من الصلح, وهو يشء مقدر, علم الصحابة به قبل وقالرسول  ٌ ٌَّ   .وعهُّ
َّواهللا سبحانه خالق كل يشء ومقدره, قال اهللا عز وجل َِّّ ُ ُِّ ُ :® ª!$# ß,Î=≈yz Èe≅à2 

&™ó©x« ( 〈وقال , :® t,n=yzuρ ¨≅à2 &™ó©x« …çνu‘£‰s)sù #\ƒÏ‰ø)s? 〈 فكل ما هو كائن من خري ,ٌ ُّ
ٍّورش هو بقضاء اهللا وقدره, ومشيئته وإرادته, وأما ما جاء يف حديث عيل  ٍَّّ 

ُّ واخلري كله يف يديك, والرش ليس إليك ((: الطويل وفيه  ِّالنَّبيدعاء يف  ُّ(( 
َّالرش ال يقع بقضائه وخلقه, وإنام معناه َّأن ُّ, فال يدل عىل )٧٧١(رواه مسلم  َّ َّ

ٌاهللاَ ال خيلق رشا حمضا ال يكون حلكمة, وال يرتتب عليه فائدة بوجه من َّأن  َّ ً َ ُ
ُّالوجوه, وأيضا الرش ٍ ال يضاف إليه استقالال, بل يكون داخال حتت عموم, كام ً ً ً ُ

َّعز وجلقال اهللا  َّ :® ª!$# ß,Î=≈yz Èe≅à2 &™ó©x« ( 〈وقال , :® $̄ΡÎ) ¨≅ä. >™ó©x« çμ≈oΨø)n=yz 9‘y‰s)Î/ 〈 ,
ِّفيتأدب مع اهللا بعدم نسبة الرش وحده إىل اهللا, وهلذا جاء فيام ذكره اهللا عن اجلن  َّ ُِّ

ُتأدهبم ب َّنسبة اخلري إليه, وذكر الرش عىل البناء للمجهول, قال اهللا عز وجلُّ َّ ِّ :  
® $̄Ρr&uρ Ÿω ü“Í‘ô‰tΡ ;Ÿ°r& y‰ƒÍ‘é& ⎯yϑÎ/ ’Îû ÇÚö‘F{$# ôΘr& yŠ#u‘r& öΝÍκÍ5 öΝåκ›5u‘ #Y‰x©u‘ 〈.  

ُومن مراتب القدر األربع كام مر قريبا مشيئة اهللا وإرادته, والفرق بني  ً َّ
ُّاملشيئة مل تأت يف الكتاب والسنَّة َّن أاملشيئة واإلرادة  َّملعنى كوين قدري, وأما  َّإالَ َ ٍّ

ٍّاإلرادة فإهنا تأيت ملعنى كوين ومعنى ديني رشعي, ومن جميئها ملعنى كوين  ٍٍّّ ٍّ َِّ ِ
 Ÿωuρ ö/ä3ãèxΖtƒ û©Å∏óÁçΡ ÷βÎ) ‘NŠu‘r& ÷βr& yx|ÁΡr& öΝä3s9 βÎ) tβ%x. ª!$# ß‰ƒÌãƒ ®: َقدري قوله تعاىل

βr& öΝä3tƒÈθøóãƒ 〈 وقوله , :® ⎯yϑsù ÏŠÌãƒ ª!$# βr& …çμtƒÏ‰ôγtƒ ÷yuô³o„ …çνu‘ô‰|¹ ÉΟ≈n=ó™M∼Ï9 ( ⎯tΒuρ ÷ŠÌãƒ 
βr& …ã&©#ÅÒãƒ ö≅yèøgs† …çνu‘ô‰|¹ $̧)Íh‹|Ê %[ t̀ym 〈.  

َّومن جميء اإلرادة ملعنى رشعي قول اهللا عز وجل َّ ٍّ :® ß‰ƒÌãƒ ª!$# ãΝà6Î/ tó¡ãŠø9$# 
Ÿωuρ ß‰ƒÌãƒ ãΝà6Î/ uô£ãèø9$# 〈وقوله , :® $tΒ ß‰ƒÌãƒ ª!$# Ÿ≅yèôfuŠÏ9 Νà6ø‹n=tæ ô⎯ÏiΒ 8ltym ⎯Å3≈s9uρ 

ß‰ƒÌãƒ öΝä.tÎdγsÜãŠÏ9 §ΝÏGãŠÏ9uρ …çμtGyϑ÷èÏΡ öΝä3ø‹n=tæ öΝà6̄=yès9 šχρãä3ô±n@ 〈 والفرق بني اإلرادتني ,َ َ ُ
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ُّاإلرادة الكونية تكون عامة فيام حيبه اهللاَّأن  َُّ ً َّ َّ ويسخطه, وأما اإلرادة الرشعية فال َ ََ َّ ُ
َّفيام حيبه اهللا ويرضاه, والكونية ال بد من وقوعها, والدينية تقع يف  َّإالتكون  َّ َُّّ ُ

ُحق من وفقه اهللا, وتتخلف يف حق من مل حيصل له التوفيق من اهللا, وهناك  ِّ َِّ ََّ َّ
ٍّكلامت تأيت ملعنى كوين ورشعي, منها القضاء, والتحر يم, واإلذن, والكلامت, ٌ

واألمر وغريها, ذكرها ابن القيم وذكر ما يشهد هلا من القرآن والسنَّة يف كتابه 
  .شفاء العليل, يف الباب التاسع والعرشين منه

َّوكل يشء قدره اهللا وقضاه وكتبه يف اللوح املحفوظ ال بد من وقوعه, وال  َ ََّ ُّ
َّتغيري فيه وال تبديل, كام قال اهللا عز   tΒ z>$|¹r& ⎯ÏΒ 7πt6ŠÅÁ•Β ’Îû ÇÚö‘F{$# Ÿωuρ$! ®: َّوجلَ

þ’Îû öΝä3Å¡àΡr& ωÎ) ’Îû 5=≈tGÅ2 ⎯ÏiΒ È≅ö6s% βr& !$yδr&uö9̄Ρ 4 〈 رفعت األقالم, ((: , وقوله ُ
ُّوجفت الصحف  ََّ((.  

َّاهللا عز وجلَّوأما قول  َّ :® (#θßsôϑtƒ ª!$# $tΒ â™!$t±o„ àMÎ6÷Vãƒuρ ( ÿ…çνy‰ΨÏãuρ ‘Πé& É=≈tGÅ6ø9$# 〈 ,
ُفقد فرس بأن ذلك يتعلق بالرشائع, فينسخ اهللاُ منها ما يشاء ويثبت ما يشاء,  ُ َّ َّ ُِّ

ِّحتى ختمت برسالة نبينا حممد  ُّ, التي نسخت مجيع الرشائع قبلها, ويدل ُ َ
 tΒuρ tβ%x. @Αθß™uÏ9 βr& z’ÏAù'tƒ >πtƒ$t↔Î/ ωÎ) ÈβøŒÎ*Î/ «!$# 3 Èe≅ä3Ï9$ ®لذلك قوله يف اآلية التي قبلها 

5≅y_r& Ò>$tGÅ2 〈 وفرس باألقدار التي هي يف غري اللوح املحفوظ, كالذي ,َّ ِّ ُ
الثاين : شفاء العليل البن القيم, يف األبواب: يكون بأيدي املالئكة, وانظر

ًوالرابع واخلامس والسادس, فقد ذكر يف كل باب تقديرا خاصا بعد التقدير يف  ِّ
  .َّاللوح املحفوظ

َ ال يرد القضاء ((: َّما قوله وأ َ ُّ ُالدعاء, وال يزيد يف العمر  َّإالَ  ))ُّالرب  َّإالُ
السلسلة الصحيحة لأللباين : , وحسنه, وانظر)٢١٣٩(أخرجه الرتمذي 

ُّ, فال يدل عىل تغيري ما يف اللوح املحفوظ, وإنام يدل عىل )١٥٤( َّ َّاهللاَ قدر َّأن َُّّ
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َّالسالمة من الرشور, وقد َ َّر أسبابا لتلك السالمة, واملعنى أن اهللاَ دفع عن العبد َّ ًَّ
ٌرشا; وذلك مقدر بسبب يفعله وهو الدعاء, وهو مقدر, وكذلك ٌَّ ّ َّ قدر أن ٍَّ

ُّيطول عمر اإلنسان, وقدر أن حيصل منه سبب لذلك, وهو الرب وصلة  ُِ ُ َ ََّ ُ
ُّالرحم, فاألسباب واملسببات كلها بقضاء اهللا وقدر ُ َّ ُ ُه, وكذلك يقال يف قوله َّ

َ من رسه أن يبسط له يف رزقه أو ينسأ له يف أثره فليصل رمحه ((:  ِ َ َ َ َْ ِ َ ُ ُ  رواه ))َّ
ٌ, وأجل كل إنسان مقدر يف اللوح )٢٥٥٧(, ومسلم )٢٠٦٧(البخاري  َُّ ّ ُ َ

َّاملحفوظ, ال يتقدم عنه وال يتأخر, كام قال  َّاهللا عز وجلَّ َّ :® ⎯s9uρ t½jzxσãƒ ª!$# $²¡øtΡ 
#sŒÎ) u™!%ỳ $yγè=y_r& 4 〈وقال تعاىل , :® Èe≅ä3Ï9 >π̈Βé& î≅y_r& 4 #sŒÎ) u™!%ỳ óΟßγè=y_r& Ÿξsù tβρãÏ‚ø↔tFó¡tƒ 

Zπtã$y™ ( Ÿωuρ tβθãΒÏ‰ø)tFó¡o„ 〈 وكل من مات أو قتل فهو بأجله, وال يقال كام قالت ,ُ ُ َ ُّ
َّاملقتول قطع عليه أجله, وأنه لو َّإن : املعتزلة ُ َّمل يقتل لعاش إىل أجل آخر; فإن َُ َ ُ َ

ُكل إنسان قدر اهللا له أجال واحدا, وقدر هلذا األجل أسبابا, فهذا يموت  ً ًَّ ًَّ َّ
  .ُباملرض, وهذا يموت بالغرق, وهذا يموت بالقتل, وهكذا

َوال جيوز االحتجاج بالقدر عىل ترك مأمور وال عىل فعل حمظور, فمن  ُ
َّفعل معصية هلا عقوبة حمددة َّ رشعا, واعتذر عن فعله بأن ذلك قدر, فإنه ً َّ ً

ُيعاقب بالعقوبة الرشعية, ويقال له ُ َّمعاقبتك هبذه العقوبة قدر, وأما ما َّإن : َُ ٌ َ َ
َّجاء يف حديث حماجة آدم وموسى يف القدر, فليس من قبيل االحتجاج بالقدر  ُ

ة, فقد رو َّعىل فعل معصية, وإنام هو عىل املصيبة التي كانت بسبب املعصي
قال رسول :  قالعن أيب هريرة ) ٢٦٥٢(, ومسلم )٣٤٠٩(البخاري 

ُ احتج آدم وموسى, فقال ((:  اهللا  ْأنت آدم الذي أخرجتك: له موسىَّ
أنت موسى الذي اصطفاك اهللا برساالته : ُخطيئتك من اجلنَّة, فقال له آدم

ُوبكالمه, ثم تلومني عىل أمر قدر عيل قبل أن أخل َّ ِّ ُ ٍ ِ : رسول اهللا ق? فقال ُ
َّفحج آدم موسى, مرتني  ُ َّ((.  
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َوقد عقد ابن القيم يف كتابه شفاء العليل الباب الثالث للكالم عن هذا 
َاحلديث, فذكر ما قيل يف معناه من أقوال باطلة, وذكر اآليات التي فيها  َ َ

َاحتجاج املرشكني عىل رشكهم بالقدر, وأن اهللا أكذهبم;  َ ََّ ن عىل َّألهنم باقوُ
َرشكهم وكفرهم, وما قالوه هو من احلق الذي أريد به باطل, ثم ذكر توجيهني  ُ ِّ
َّملعنى احلديث, أوهلام لشيخه شيخ اإلسالم ابن تيمية, والثاين من فهمه 

ُ إذا عرفت هذا, فموسى أعرف باهللا ((): ٣٦ ـ ٣٥:ص(واستنباطه, فقال  َ
َوأسامئه وصفاته من أن يلوم عىل ذنب قد تاب م ُّنه فاعله, فاجتباه ربه بعده َ ُ

َوهداه واصطفاه, وآدم أعرف بربه من أن حيتج بقضائه وقدره عىل َّ ِّ ُ  معصيته, ُ
َّإنام الم موسى آدم عىل املصيبة التي نالت الذرية بخروجهم من اجلنَّة, بل  َ َ َّ

ًونزوهلم إىل دار االبتالء واملحنة, بسبب خطيئة أبيهم, فذكر اخلطيئة تنبيها عىل َ 
َسبب املصيبة واملحنة التي نالت الذرية, وهلذا قال له َأخرجتنا ونفسك من : َّ َ

ُ, فاحتج آدم بالقدر عىل املصيبة, وقال)َّخيبتنَا(اجلنة, ويف لفظ  َإن هذه املصيبة : َّ َّ
ُالتي نالت الذرية بسبب خطيئتي كانت مكتوبة بقدره قبل خلقي, والقدر  ْ ً ِ َّ

ُّحيتج به يف املصائب دون  َّأتلومني عىل مصيبة قدرت عيل : املعائب, أيُ ِّ ُ ِ ُ
ُوعليكم قبل خلقي بكذا وكذا سنة, هذا جواب شيخنا  ٌ, وقد يتوجه جواب ~ْ َّ

ُّآخر, وهو أن االحتجاج بالقدر عىل الذنب ينفع يف موضع ويرض يف موضع;  ُ َ َّ
ُفينفع إذا احتج به بعد وقوعه والتوبة منه وترك معاودته, كام فعل آدم ُ , فيكون َّ

ِّيف ذكر القدر إذ ذاك من التوحيد ومعرفة أسامء الرب وصفاته وذكرها ما ينتفع  ِ
ًألنه ال يدفع بالقدر أمرا وال هنيا, وال يبطل به رشيعة, بل َّبه الذاكر والسامع;  ً ًُ َُ َّ

َّخيرب باحلق املحض عىل وجه التوحيد والرباءة من احلول والقوة, يوضحه  ِّ َّأن ُ
َأتلومني عىل أن عملت عمال كان مكتوبا عيل قبل أن أخلق, : سىَآدم قال ملو ُ َّ ً ً ُ ِ ُ



 

  

 
  كيف نستفيد من الكتب احلديثية الستة٢٨٦    

َفإذا أذنب الرجل ذنبا ثم تاب منه توبة وزال أمره حتى كأن مل يكن, فأنبه  َّ ُ ًَّ ً ُ
َّمؤنب عليه والمه, حسن منه أن حيتج بالقدر بعد ذلك, ويقول َ ٌَ َُ َ َُ ٌهذا أمر كان : ِّ

ُقد قدر عيل قبل أن أخلق, ف َّ ِّ ًإنه مل يدفع بالقدر حقا, وال ذكر حجة له عىل ُ َّ َ َّ
ُباطل, وال حمذور يف االحتجاج به, وأما املوضع الذي يرض االحتجاج به ففي  ُّ ُ َّ َ
ٌاحلال واملستقبل, بأن يرتكب فعال حمرما أو يرتك واجبا, فيلومه عليه الئم,  ُ َُّ ً ًَ ً َ

ُفيحتج بالقدر عىل إقامته عليه وإرصاره, فيبطل  ُ ُباالحتجاج به حقا ويرتكب َّ
ُّباطال, كام احتج به املرصون عىل رشكهم وعبادهتم غري اهللا, فقالوا ِ ُ َّ ً :® öθs9 u™!$x© 

ª!$# !$tΒ $oΨò2uõ°r& Iωuρ $tΡäτ!$t/#u™ 〈 ,® öθs9 u™!$x© ß⎯≈oΗ÷q§9$# $tΒ Νßγ≈tΡô‰t7tã 3 〈 فاحتجوا به ,ُّ
َمصوبني ملا هم عليه, وأهنم مل ي ِّ ََّ ُّندموا عىل فعله, ومل يعزموا عىل تركه, ومل يقروا َُِ ُ َ

َّبفساده, فهذا ضد احتجاج من تبني له خطأ نفسه وندم وعزم كل العزم عىل أن  َ ُ َّ َ ُّ
ٌال يعود, فإذا المه الئم بعد ذلك قال َ َ َّكان ما كان بقدر اهللا, ونكتة املسألة أن : َ ُ

ُاللوم إذا ارتفع صح االحتجاج بالقدر, وإ َّ َ ُذا كان اللوم واقعا فاالحتجاج َّ ً ُ َّ
  .))... ٌبالقدر باطل 

: القدرية يقولونالقدرية واجلربية, ف: َّوقد ضل يف القضاء والقدر فرقتان
َن العباد خيلقون أفعاهلم, وإإ َ َ ِّن اهللاَ مل يقدرها عليهم, َّ ُ َّمقتىض قوهلم هذا أن وَّ

ِّأفعال العباد وقعت يف ملك اهللا وهو مل يقدره ُ ُ ِا, وأهنم بخلقهم ألفعاهلم َ َّ
َمستغنون عن اهللا, وأن اهللا ليس خالقا لكل يشء, بل العباد خلقوا أفعاهلم, ِّ ً َّ ُ 

َ سبحانه وتعاىل خالق العباد وخالق أفعال اهللاَ َّفإنوهذا من أبطل الباطل; 
َّاهللا عز وجلالعباد, فهو خالق الذوات والصفات, كام قال  َّ :® È≅è% ª!$# ß,Î=≈yz Èe≅ä. 

&™ó©x« uθèδuρ ß‰Ïn≡uθø9$# ã≈£γs)ø9$# 〈وقال , :® ª!$# ß,Î=≈yz Èe≅à2 &™ó©x« ( uθèδuρ 4’n?tã Èe≅ä. &™ó©x«   
×≅‹Ï.uρ 〈وقال , :® ª!$#uρ ö/ä3s)n=s{ $tΒuρ tβθè=yϑ÷ès? 〈.  



 

  

    من الكتب احلديثية الستةكيف نستفيد
   ٢٨٧

ًالذين سلبوا عن العبد االختيار, ومل جيعلوا له مشيئة فهم اجلربية, َّوأما  َ َ َُ َ
َوإرداة, وس َّأن َّووا بني احلركات االختيارية واحلركات االضطرارية, وزعموا ً

ِّكل حركاهتم بمنْزلة حركات األشجار, وأن حركة اآلكل والشارب واملصيل  ِ َ َّ َّ
ٌوالصائم كحركة املرتعش, ليس لإلنسان فيها كسب وال إرادة, وعىل هذا فام  ُ

ُّفائدة إرسال الرسل وإنزال الكتب, ومن املعلوم قطع ًللعبد مشيئة وإرادة, َّأن ًا ُ ً
ُحيمد عىل أفعاله احلسنة, ويثاب عليها, ويذم عىل أفعاله السيئة ويعاقب عليها,  ِّ ُ ُُّ َ ُ
َّوأفعاله االختيارية ينسب إليه فعلها وكسبها, وأما احلركات االضطرارية  ُ ُ ُُ ُ

ٌإهنا فعل له, وإنام هي صفة له, وهلذا يق: ُكحركة املرتعش فال يقال َّ ٌ ول َّ
َهو اسم مرفوع يدل عىل من حصل منه احلدث : ُّالنَّحويون يف تعريف الفاعل َ َ ٌُّ ٌ

َأو قام به, ومرادهم بحصول احلدث َ األفعال االختيارية التي وقعت بمشيئة : ُ
َالعبد وإرادته, ومرادهم بقيام احلدث َ ما ال يقع حتت املشيئة, كاملوت واملرض : ُ
ٌكل زيد ورشب وصىل وصام, فزيد فيها َأ: واالرتعاش ونحو ذلك, فإذا قيل ٌَّ َ َ

ُفاعل حصل منه احلدث, الذي هو األكل والرشب والصالة والصيام, وإذا  َ َ ٌ
َمرض زيد أو مات زيد أو ارتعشت يده, فإن احلدث ليس من فعل زيد, : قيل ََّ ُ ٌ ٌ

ٌوإنام هو وصف قام به َّ.  
ٌوأهل السنَّة واجلامعة وسط بني اجلربية الغالة يف ا َ إلثبات, والقدرية النفاة; ُّ

ًفإهنم أثبتوا للعبد مشيئة, وأثبتوا للرب مشيئة عامة, وجعلوا مشيئة العبد تابعة  َ ً ًَّ َِّّ
َّاهللا عز وجلملشيئة اهللا, كام قال  َّ :® ⎯yϑÏ9 u™!$x© öΝä3ΖÏΒ βr& tΛ⎧É)tGó¡o„ ∩⊄∇∪ $tΒuρ tβρâ™!$t±n@ HωÎ) 

βr& u™!$t±o„ ª!$# >u‘ š⎥⎫Ïϑn=≈yèø9$# 〈, فال يقع يف ملك اهللا ما مل يشأه اهللا, بخالف َ ُ
ُالعباد خيلقون أفعاهلم, وال يعاقب العباد عىل أشياء ال َّإن : القدرية القائلني ََ

ُإرادة هلم فيها وال مشيئة, كام هو قول اجلربية, وهبذا جياب عن السؤال الذي  ُ



 

  

 
  كيف نستفيد من الكتب احلديثية الستة٢٨٨    

ُيتكرر طرحه, وهو ُهل العبد مسري أو خمري? فال يق: َّ َّ َُّ ٌ ٌإنه مسري بإطالق, وال : الُ َّ َ َّ
ُخمري بإطالق, بل يقال ٌ َّ ًإنه خمري باعتبار أن له مشيئة وإرادة, وأعامله كسب له : ُ ًَّ َّ ٌ َّ ُ

ٌيثاب عىل حسنها ويعاقب عىل سيئها, وهو مسري باعتبار أنه ال حيصل منه يشء  َّ ََّ ٌ ِّ ُ َ َُ
  .ٌخارج عن مشيئة اهللا وإرادته وخلقه وإجياده

َّقد بني اهللا ُصل من هداية وضالل هو بمشيئة اهللا وإرادته, وُّوكل ما حي
ِّطريق السعادة وطريق الضاللة, وأعطاهم عقوال يميزون هبا بني النافع للعباد  ُ ً َ

َوالضار, فمن اختار طريق السعادة فسلكه انتهى به إىل السعادة, وقد حصل  َ
ٌه, وذلك فضل من اهللا ذلك بمشيئة العبد وإرادته, التابعة ملشيئة اهللا وإرادت

َوإحسان, ومن اختار طريق الضاللة وسلكه انتهى به إىل الشقاوة, وقد حصل  َ
ٌذلك بمشيئة العبد وإرادته, التابعة ملشيئة اهللا وإرادته, وذلك عدل من اهللا 

َّاهللا عز وجلسبحانه, قال  َّ :® óΟs9r& ≅yèøgwΥ …ã&©! È⎦÷⎫uΖøŠtã ∩∇∪ $ZΡ$|¡Ï9uρ É⎥÷⎫tGxx©uρ ∩®∪ 
çμ≈oΨ÷ƒy‰yδuρ È⎦ø⎪y‰ô∨̈Ζ9$# 〈ِّطريقي اخلري والرش, وقال: , أي َ :® $̄ΡÎ) çμ≈uΖ÷ƒy‰yδ Ÿ≅‹Î6¡¡9$# $̈ΒÎ) 
#[Ï.$x© $̈ΒÎ)uρ #·‘θàx. 〈وقال , :® ⎯tΒ Ï‰öκu‰ ª!$# uθßγsù Ï‰tGôγßϑø9$# ( ∅tΒuρ ö≅Î=ôÒãƒ ⎯n=sù y‰ÅgrB …çμs9 
$|‹Ï9uρ #Y‰Ï©ó‘Δ 〈.  

ِّ الداللة واإلرشاد, وهذه حاصلة لكل أحد, ُهداية: ُواهلداية هدايتان ٌ َّ
َّوهداية التوفيق, وهي حاصلة ملن شاء اهللاُ هدايته, ومن أدلة اهلداية األوىل قول  َ َِ ٌ

ِّاهللا عز وجل لنبيه  َّ َّ :® y7̄ΡÎ)uρ ü“Ï‰öκtJs9 4’n<Î) :Þ≡uÅÀ 5ΟŠÉ)tGó¡•Β 〈َّأنك تدعو كل : , أي َّ
َّاهللا عز وجلَّدلة اهلداية الثانية قول أحد إىل الرصاط املستقيم, ومن أ َّ :® y7̈ΡÎ) Ÿω 

“Ï‰öκsE ô⎯tΒ |Mö6t7ômr& £⎯Å3≈s9uρ ©!$# “Ï‰öκu‰ ⎯tΒ â™!$t±o„ 4 〈 , َوقد مجع اهللا بني اهلدايتني يف
  : وله, فق〉 ª!$#uρ (#þθããô‰tƒ 4’n<Î) Í‘#yŠ ÉΟ≈n=¡¡9$# “Ï‰öκu‰uρ ⎯tΒ â™!$t±o„ 4’n<Î) :Þ≡uÅÀ 8Λ⎧É)tFó¡•Β ®: قوله

® ª!$#uρ (#þθããô‰tƒ 4’n<Î) Í‘#yŠ ÉΟ≈n=¡¡9$# 〈ُكل أحد, فحذف املفعول إلرادة العموم, :  أي َّ
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 〉 Ï‰öκu‰uρ ⎯tΒ â™!$t±o„ 4’n<Î) :Þ≡uÅÀ 8Λ⎧É)tFó¡•Β“ ®: وهذه هي هداية الداللة واإلرشاد, وقوله
َأظهر املفعول إلفادة اخلصوص, وهي هداية التوفيق َ.  

َّيتألف من اعتقاد بالقلب وقول ُّأهل السنَّة واجلامعة ند ُاإليامن ع: السابعة
َّباللسان وعمل باجلوارح, فهذه األمور الثالثة داخلة عندهم يف مسمى  ُ ٌُ ِّ

َّاهللا عز وجلاإليامن, قال  َّ :® $yϑ̄ΡÎ) šχθãΖÏΒ÷σßϑø9$# t⎦⎪Ï%©!$# #sŒÎ) tÏ.èŒ ª!$# ôMn=Å_uρ öΝåκæ5θè=è% 
#sŒÎ)uρ ôMu‹Î=è? öΝÍκön=tã …çμçG≈tƒ#u™ öΝåκøEyŠ#y— $YΖ≈yϑƒÎ) 4’n?tãuρ óΟÎγÎn/u‘ tβθè=©.uθtGtƒ ∩⊄∪ š⎥⎪Ï%©!$# šχθßϑ‹É)ãƒ 

nο4θn=¢Á9$# $£ϑÏΒuρ öΝßγ≈uΖø%y—u‘ tβθà)ÏΖãƒ ∩⊂∪ y7Í×̄≈s9'ρé& ãΝèδ tβθãΖÏΒ÷σßϑø9$# $y)ym 4 öΝçλ°; ìM≈y_u‘yŠ y‰ΨÏã 
óΟÎγÎn/u‘ ×οtÏøótΒuρ ×−ø—Í‘uρ ÒΟƒÌŸ2 〈 , هذه اآليات دخول أعامل القلوب وأعامل ففي

  .اجلوارح يف اإليامن
قال رسول اهللا :  قالأيب هريرة  عن) ٥٨(ورو مسلم يف صحيحه 

ُ اإليامن بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة, فأفضلها قول ال إله ((:  ٌ ٌ  َّإالُ
َّ دل , فقد))ُاهللا, وأدناها إماطة األذ عن الطريق, واحلياء شعبة من اإليامن 

َّما يقوم بالقلب واللسان واجلوارح من اإليامن, وأما ما جاء يف َّأن ُاحلديث عىل  ِّ
اهللا القرآن من آيات كثرية فيها عطف العمل الصالح عىل اإليامن, كام يف قول 

َّعز وجل َّ :® ¨βÎ) t⎦⎪Ï%©!$# (#θãΖtΒ#u™ (#θè=ÏΗxåuρ ÏM≈ysÎ=≈¢Á9$# ôMtΡ%x. öΝçλm; àM≈̈Ζy_ Ä ÷̈ρyŠöÏø9$# »ωâ“çΡ 〈 ,
  : , وقوله〉 χÎ) t⎦⎪Ï%©!$# (#θãΖtΒ#u™ (#θè=ÏΗxåuρ ÏM≈ysÎ=≈¢Á9$# y7Í×̄≈s9'ρé& ö/ãφ çöy{ Ïπ−ƒÎy9ø9$# ®: وقوله

® ¨βÎ) š⎥⎪Ï%©!$# (#θãΖtΒ#u™ (#θè=Ïϑtãuρ ÏM≈ysÎ=≈¢Á9$# ã≅yèôfu‹y™ ãΝßγs9 ß⎯≈oΗ÷q§9$# #tŠãρ 〈  فال يدل ,ُّ
َّل يف مسمى اإليامن, بل هو من عطف اخلاص العطف عىل عدم دخول األعام

ًالتفاوت بني الناس يف اإليامن يكون غالبا لتفاوهتم يف َّأن عىل العام; وذلك  َ
ِّاألعامل, ويف األقوال أيضا; ألن القول عمل اللسان, بل  ُ َ َّ َّإهنم يتفاوتون فيام ً

ُواألظهر  ((: ًنقال عن النووي) ١/٤٦(يقوم بقلوهبم, قال احلافظ يف الفتح 



 

  

 
  كيف نستفيد من الكتب احلديثية الستة٢٩٠    

ُاملختار أن التصديق يزيد وينقص بكثرة النَّظر ووضوح األدلة, وهلذا كان إيامن  ََّّ
َّالصديق أقو من إيامن غريه; بحيث ال يعرتيه الشبهة, ويؤيده أن كل أحد  َّ ِّ ُّ ِّ
َّيعلم أن ما يف قلبه يتفاضل, حتى إنه يكون يف بعض األحيان اإليامن أعظم  َّ ُ

ًيقينا وإخالصا وت ًوكال منه يف بعضها, وكذلك التصديق واملعرفة بحسب ً ُّ
  .))ظهور الرباهني وكثرهتا 

َّوالذين أخرجوا األعامل من أن تكون داخلة يف مسمى اإليامن طائفتان ً :
ُّإن كل مؤمن كامل اإليامن, وأنه ال يرض مع : املرجئة الغالة, الذين يقولون َّ ُ َّ َّ

 طاعة, وهذا القول من أبطل الباطل, بل هو ٌاإليامن ذنب, كام ال ينفع مع الكفر
  .كفر

, الذين قالوا بعدم دخول الفقهاء من أهل الكوفة وغريهمومرجئة 
ُّاألعامل يف مسمى اإليامن, مع خمالفتهم للمرجئة الغالة يف أن املعايص ترض  َّ َّ

ُفاعلها, وأنه يؤاخذ عىل ذلك ويعاقب, وقوهلم غري صحيح;  ُ َ ُُ ُ َّ ٌألنه ذريعة إَ ىل َّ
ونحوهم, وإىل ظهور الفسق بدع أهل الكالم املذموم من أهل اإلرجاء 

  ).٤٧٠:ص(واملعايص, كام يف رشح الطحاوية 
َّواإليامن يزيد بالطاعة وينقص باملعصية, فمن أدلة زيادته قول اهللا عز  َّ ُ ُ

 ™yϑ̄ΡÎ) šχθãΖÏΒ÷σßϑø9$# t⎦⎪Ï%©!$# #sŒÎ) tÏ.èŒ ª!$# ôMn=Å_uρ öΝåκæ5θè=è% #sŒÎ)uρ ôMu‹Î=è? öΝÍκön=tã …çμçG≈tƒ#u$ ®: َّوجل
öΝåκøEyŠ#y— $YΖ≈yϑƒÎ) 4’n?tãuρ óΟÎγÎn/u‘ tβθè=©.uθtGtƒ 〈وقوله , :® $̈Βr'sù š⎥⎪Ï%©!$# (#θãΖtΒ#u™ öΝßγø?yŠ#t“sù $YΖ≈yϑƒÎ) 

óΟèδuρ tβρãÏ±ö;tGó¡o„ 〈وقوله , :® uθèδ ü“Ï%©!$# tΑt“Ρr& sπoΨ‹Å3¡¡9$# ’Îû É>θè=è% t⎦⎫ÏΖÏΒ÷σßϑø9$# (#ÿρßŠ#yŠ÷”zÏ9 
$YΖ≈yϑƒÎ) yì̈Β öΝÍκÈ]≈yϑƒÎ) 3 〈وقوله , :® t⎦⎪Ï%©!$# tΑ$s% ãΝßγs9 â¨$̈Ζ9$# ¨βÎ) }̈ $̈Ζ9$# ô‰s% (#θãèuΚy_ öΝä3s9 

öΝèδöθt±÷z$$sù öΝèδyŠ#t“sù $YΖ≈yϑƒÎ) 〈وقوله ,: ® $£ϑs9uρ #u™u‘ tβθãΖÏΒ÷σßϑø9$# z>#t“ômF{$# (#θä9$s% #x‹≈yδ $tΒ 
$tΡy‰tãuρ ª!$# …ã&è!θß™u‘uρ s−y‰|¹uρ ª!$# …ã&è!θß™u‘uρ 4 $tΒuρ öΝèδyŠ#y— HωÎ) $YΖ≈yϑƒÎ) $VϑŠÎ=ó¡n@uρ 〈.  
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ِّ من رأ منكم منكرا فليغريه بيده, فإن مل ((: َّومن أدلة نقصانه قوله  ُ ً
  ).٧٨( رواه مسلم ))ُيستطع فبلسانه, فإن مل يستطع فبقلبه, وذلك أضعف اإليامن 

َّعة من إخراج من يف قلبه مثقال ذرة من إيامن من وما جاء يف حديث الشفا َ
من حديث أيب سعيد اخلدري ) ٣٠٢(ومسلم ) ٧٤٣٩(النار, رواه البخاري 

َ للنساء بأهنن ناقصات عقل ودين, أخرجه  ِّالنَّبي, وحديث وصف  ُ َّ َّ
  ).١٣٢(ومسلم ) ٣٠٤(البخاري 

بسنده ـ ي يعني الاللكائـ  ورو ((): ١/٤٧(قال احلافظ يف الفتح 
َلقيت أكثر من ألف رجل من العلامء باألمصار, : الصحيح عن البخاري قال

ٌاإليامن قول وعمل, ويزيد وينقصَّأن ًفام رأيت أحدا منهم خيتلف يف  ٌ ْوأطنَب . َ
َّابن أيب حاتم والاللكائي يف نقل ذلك باألسانيد عن مجع كثري من الصحابة 

اع من الصحابة والتابعني, وحكاه فضيل ِّوالتابعني, وكل من يدور عليه اإلمج
  .))ُّأهل السنَّة واجلامعة بن عياض ووكيع عن ا

ٌأهل السنَّة واجلامعة وسط يف مرتكب الكبرية بني املرجئة : الثامنة َ ُ
ًفرطوا وجعلوه مؤمنا كامل اإليواخلوارج واملعتزلة, فاملرجئة  ال : امن, وقالواَّ
أفرطوا ع مع الكفر طاعة, واخلوارج واملعتزلة ُّيرض مع اإليامن ذنب, كام ال ينف

ه يف َّإن: َّخرجوه من اإليامن, ثم حكمت اخلوارج بكفره, وقالت املعتزلةفأ
َّخرة اتفقوا عىل ختليده يف النار, وأهل السنَّة وصفوا منزلة بني املنزلتني, ويف األ

ًالعايص بأنه مؤمن ناقص اإليامن, فلم جيعلوه مؤمنا كامل اإليام ن كام قالت َّ
: قالت اخلوارج واملعتزلة, بل قالواًاملرجئة, ومل جيعلوه خارجا من اإليامن كام 
ُهو مؤمن بإيامنه, فاسق بكبريته, فلم ي َ  يسلبوا عنه َعطوه اإليامن املطلق, وملٌ

َام ضلت املرجئة ألهنم أعملوا نصوص الوعد وأمهلوا َّمطلق اإليامن, وإن َّ َّ



 

  

 
  كيف نستفيد من الكتب احلديثية الستة٢٩٢    

َّنصوص الوعيد, وضلت ا َملوا نصوص الوعيد أعَّألهنم ُخلوارج واملعتزلة َ
ِّوأمهلوا نصوص الوعد, ووفق اهللا أهل السنَّة واجلامعة للحق, فأعملوا  َّ َ
َنصوص الوعد والوعيد معا, فلم جيعلوا مرتكب الكبرية كامل اإليامن, ومل  ً َ

به, َّذعُمره إىل اهللا; إن شاء  اإليامن يف الدنيا, ويف اآلخرة أًجيعلوه خارجا من
ِّوإن شاء عفا عنه, وإذا عذبه فإنه ال خيلده يف النار كام خيلد فيها الكفار,  َّ بل َّ

ُخيرج منها ويدخل اجلنَّة ُ َ ُ.  
ٌّيف العبد إيامن ومعصية وحب وبوجيتمع  َغض, فيحٌ ُّب عىل ما عنده من ُ
َاإليامن, ويبغ هو نظري الشيب الذي  ما عنده من الفسوق والعصيان, وض عىلُ

ُإىل ما بعده وهو املوت, وغري حمبوب إذا نظر إىل ما قبله إذا نظر ًن حمبوبا يكو
  :ال الشاعر قوهو الشباب, كام

ٌالشيب كره وكره أ ٌ   فاعجب ليشء عىل البغضاء حمبوبن نفارقه      ُ
ُواإليامن واإلسالم درجات, فأعىل الدرجات ُ اإلحسان :التاسعة

 حمسن ُّلك درجة اإلسالم, فكلن, ودون ذجة اإلياماإلحسان, ودونه در
ُّ وليس كل مؤمن حمسنا, وال كلُّمؤمن مسلم, وكل مؤمن مسلم, ً مسلم مؤمنا ًُّ

 ?ÏMs9$s% Ü>#{ôãF{$# $̈ΨtΒ#u™ ( ≅è% öΝ©9 (#θãΖÏΒ÷σè ®: , وهلذا جاء يف سورة احلجراتًحمسنا
⎯Å3≈s9uρ (#ûθä9θè% $sΨôϑn=ó™r& $£ϑs9uρ È≅äzô‰tƒ ß⎯≈yϑƒM}$# ’Îû öΝä3Î/θè=è% ( 〈.  

ُ فإنه يستثنى يف اإليامن عند أوللتفاوت يف هذه الدرجات فإذا هل السنة, َّ
إليامن بدون َّ إن شاء اهللا أو أرجو; ألن يف ذكر ا:? قالأنت مؤمن: َّلرجلقيل ل

ن جاء عنه من أهل السنة ترك االستثناء يف اإليامن, َ, وماستثناء تزكية للنفس
َفإن مقصود   . الذي هو اإلسالم, وليس التزكيةه أصل اإليامنَّ
َّن تعبد اهللا كأنك تراه, فإن مل تك أ((: يف بيان اإلحسان قوله : العارشة ن َ
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   ٢٩٣

َّ, واملعنى أن تعبده كأن))َّتراه فإنه يراك  ديه تراه, ومن كان كذلك ٌك واقف بني يَ
ه أن وإن مل يكن عىل هذه احلال فعلييت بالعبادة عىل التامم والكامل, َّفإنه يأ

َّيستشعر أن اهللاَ مطلع يث هناه, فيحذر أن يراه ح عليه ال خيفى عليه منه خافية, َّ
مره, قال ابن رجب يف رشح هذا احلديث يف كتابه ويعمل عىل أن يراه حيث أ

َأن تعبد : (يف تفسري اإلحسان  فقوله ((): ١/١٢٦(جامع العلوم واحلكم 
هي َبد يعبد اهللا عىل هذه الصفة, والعَّأن شري إىل إلخ ي) َّنك تراهاهللا كأ

َّنه بني يديه كأناستحضار قربه, وأ ه يراه, وذلك يوجب اخلشية واخلوف واهليبة َّ
ُ, ويوجب )ك تراهَّأن ختشى اهللا كأن(ية أيب هريرة والتعظيم, كام جاء يف روا

, وقال ))ًأيضا النصح يف العبادة وبذل اجلهد يف حتسينها وإمتامها وإكامهلا 
َّإنه تعليل : , قيل)َّفإنه يراكفإن مل تكن تراه : ( قوله ((): ١٢٩ ـ ١/١٢٨(

ُالعبد إذا أمر بمراقبة اهللا يف العبادة َّفإن لألول;   حتى عبدهواستحضار قربه من َ
َّن اهللا يراه, , فيستعني عىل ذلك بإيامنه بأَّفإنه قد يشق ذلك عليهَّن العبد يراه, كأ

ِّويطلع عىل رسه وعالني  من أمره, فإذا ته, وباطنه وظاهره, وال خيفى عليه يشءَّ
ُ سهل عليه االنتقال إىل املقام الثاين, وهو دوام التحديق َّحقق هذا املقام

ة إىل بل هو إشار: َّ كأنه يراه, وقيلَّبالبصرية إىل قرب اهللا من عبده ومعيته حتى
َأن م َّن شق عليه أن يعبد اهللا كأنَّ َ ُه يراه, فليعبَّ َّ عىل أن اهللا يراه ويطلع عليه,  اهللاَِدَ َّ

  .))فليستحيي من نظره إليه 
 وقد وردت األحاديث الصحيحة بالنَّدب إىل ((): ١/١٣٠(وقال 

: , وذكر مجلة من األحاديث, ثم قال))استحضار هذا القرب يف حال العبادات 
ًن فهم من يشء من هذه النصوص تشبيها أو حلوال أو احتادا, َ وم(( ًِّ ُفإنام أيت من ً َّ

ِّ ورسوله بريئان من ذلك كله, , واهللاُجهله وسوء فهمه عن اهللا ورسوله 
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  .))َّفسبحان من ليس كمثله يشء وهو السميع البصري 
* * *  

َما املسئول عنها بأعلم من : فأخربين عن الساعة? قال:  قال((: قوله ـ ٧
َألمة ربتها, وأن تر احلفاة َأن تلد ا: ِهتا? قالاَفأخربين عن أمار: السائل, قال َُ ََّ ُ َ

ُالعراة العالة رعاء الشاء يتطاولون يف البنيان, قال ُِ  مليا ثم قال تَّثم انطلق فلبث: ِ
 جربيل َّفإنه: اهللا ورسوله أعلم, قال: َيا عمر أتدري من السائل? قلت: يل

ُأتاكم يعلمكم دينَكم  ِّ((.  
  :فيه فوائد
اهللا  َّإالساعة, فال يعلم متى تقوم الساعة َّاختص اهللا بعلم ال: األوىل

َّعز وجلسبحانه وتعاىل, قال اهللا  َّ :® ¨βÎ) ©!$# …çνy‰ΨÏã ãΝù=Ïæ Ïπtã$¡¡9$# ãΑÍi”t∴ãƒuρ y]ø‹tóø9$# 
ÞΟn=÷ètƒuρ $tΒ ’Îû ÏΘ%tnö‘F{$# ( $tΒuρ “Í‘ô‰s? Ó§øtΡ #sŒ$̈Β Ü=Å¡ò6s? #Y‰xî ( $tΒuρ “Í‘ô‰s? 6§øtΡ Äd“r'Î/ 

<Úö‘r& ßNθßϑs? 4 ¨βÎ) ©!$# íΟŠÏ=tæ 7Î6yz 〈وقال تعاىل , :® …çνy‰ΨÏãuρ ßxÏ?$xtΒ É=ø‹tóø9$# Ÿω !$yγßϑn=÷ètƒ 
ωÎ) uθèδ 4 〈عن عبد اهللا بن ) ٤٧٧٨(ح البخاري , ومنها علم الساعة, ففي صحي

 βÎ) ©!$# …çνy‰ΨÏã ãΝù=Ïæ¨ ® مفاتيح الغيب مخسة, ثم قرأ ((: ُّقال النَّبي : عمر قال
Ïπtã$¡¡9$# ...〈 ((وقال تعاىل , :® y7tΡθè=t↔ó¡o„ Ç⎯tã Ïπtã$¡¡9$# tβ$§ƒr& $yγ8y™óßΔ ( ö≅è% $yϑ̄ΡÎ) $yγãΚù=Ïæ 

y‰ΖÏã ’Ïn1u‘ ( Ÿω $pκÏk=pgä† !$pκÉJø%uθÏ9 ωÎ) uθèδ 4 ôMn=à)rO ’Îû ÏN üθ≈yϑ¡¡9$# ÇÚö‘F{$#uρ 4 Ÿω ö/ä3‹Ï?ù's? ωÎ) ZπtGøót/ 3 
y7tΡθè=t↔ó¡o„ y7̄Ρr(x. ;’Å∀xm $pκ÷]tã ( ö≅è% $yϑ̄ΡÎ) $yγßϑù=Ïæ y‰ΖÏã «!$# £⎯Å3≈s9uρ unYò2r& Ä¨$̈Ζ9$# Ÿω tβθßϑn=÷ètƒ 〈.  

ِّعة, أما من أي سنة? ويف أي شهر مالساعة تقوم يوم اجلَّأن وجاء يف السنة  ِّ َّ
اهللا, ففي صحيح مسلم  َّإال مجعة من الشهر? فال يعلم ذلك ِّمن السنة? ويف أي

َّأن النَّبي:  هريرة عن أيب) ٨٥٤( ُ خري يوم طلعت عليه ((:  قال َّ
َالشمس يوم اجلمعة; فيه خلق آدم, وفيه أدخل اجلنَّة, وفيه أخرج منها, وال  ُ َُ ُ
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  .))يوم اجلمعة  يف َّإالُتقوم الساعة 
ُ خري يوم طلعت فيه ((: بلفظ) ١٤٣٠(ائي والنس) ١٠٤٦(ورواه أبو داود 

يه, وفيه مات, ُق آدم, وفيه أهبط, وفيه تيب علُالشمس يوم اجلمعة; فيه خل
وهي مسيخة يوم اجلمعة من حني تصبح  َّإالَّ وما من دابة وفيه تقوم الساعة,

 احلديث, وهو ))ّاجلن واإلنس  َّإالًحتى تطلع الشمس; شفقا من الساعة 
َّأن ُّحديث صحيح, رجاله رجال الشيخني, وهذه الزيادة يف آخره تدل عىل 

  .َّتقوم يف أول النهار قبل طلوع الشمسَالساعة 
ُتطلق الساعة ويراد هبا املوت عند النفخ يف الصور, كام قال : الثانية ُ ُ :  

َ, وكل من مات )٢٩٤٩( رواه مسلم ))عىل رشار الناس  َّإال ال تقوم الساعة (( ُّ
قبل ذلك فقد جاءت ساعته وقامت قيامته, وانتقل من دار العمل إىل دار 

ُوتطلق ويراد هبا البعث, كام قال اهللا اجلزاء,  َّعز وجل ُ  â‘$̈Ψ9$# ®:  يف آل فرعونَّ
šχθàÊu÷èãƒ $pκön=tæ #xρß‰äî $w‹Ï±tãuρ ( tΠöθtƒuρ ãΠθà)s? èπtã$¡¡9$# (#ûθè=½zôŠr& tΑ#u™ šχöθtãöÏù £‰x©r& 

É>#x‹yèø9$# 〈وقال , :® tΑ$s%uρ t⎦⎪Ï%©!$# (#ρãxx. Ÿω $sΨÏ?ù's? èπtã$¡¡9$# ( ö≅è% 4’n?t/ ’Ïn1u‘uρ öΝà6̈ΖtÏ?ù'tGs9 〈  ,
َّعز وجلَّوهم إنام أنكروا البعث كام قال اهللا  َّ :® zΝtãy— t⎦⎪Ï%©!$# (#ÿρãxx. βr& ⎯©9 (#θèVyèö7ãƒ 4 ö≅è% 

4’n?t/ ’Ïn1u‘uρ £⎯èVyèö6çGs9 §ΝèO ¨βàσ¬7t⊥çGs9 $yϑÎ/ ÷Λä⎢ù=ÏΗxå 4 y7Ï9 s̈Œuρ ’n?tã «!$# ÖÅ¡o„ 〈.  
َّ معناه أن اخللق ال ))علم من السائل  ما املسئول عنها بأ((: قوله: الثالثة

َّيعلمون متى تقوم, وأن أي سائل أو أي مسئول سواء يف عدم العلم هبا, قال  َّ
ِّ يعني أن علم اخللق كلهم ((): ١/١٣٥(ابن رجب يف جامع العلوم واحلكم  َ َّ

  .)) بعلمها  تعاىلأثرَّيف وقت الساعة سواء, وهذا إشارة إىل أن اهللا است
ُجييب  ُّعن الساعة, وكان النَّبي  َّتعددت األسئلة للرسول : الرابعة

ُمن سأله ببيان بعض أماراهتا, أو يلفت نظر السائل إىل ما هو أهم من سؤاله َ.  
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َّأن أعرابيا سأل ) ٥٩(ِومن األول حديث أيب هريرة يف صحيح البخاري 
ُ فإذا ضيعت األمانة فانتظر الساعة ((: ة? فقالمتى الساع: , وقالَّالنَّبي  ِّ ُ(( 

  .احلديث
عن أنس ) ٢٦٣٩(ومسلم ) ٣٦٨٨(َّوأما الثاين, ففي صحيح البخاري 

وماذا : متى الساعة? قال: , فقال عن الساعة َّالنَّبيًرجال سأل َّأن  ((: 
َأين أحب اهللاَ ورسوله  َّإالال يشء, : َعددت هلا? قالأ ُّ َ أنت مع من :, فقالِّ َ

  .))َأحببت 
عالماهتا, :  إلخ, أماراهتا))... فأخربين عن أماراهتا  ((: قوله: اخلامسة

عالمات قريبة من قيامها, كخروج : ُوعالمات الساعة تنقسم إىل قسمني
ونزول جوج ومأجوج, ن مغرهبا, وخروج الدجال, وخروج يأالشمس م

  ., وغريهاعيسى بن مريم عليه الصالة والسالم من السامء
  .وعالمات قبل ذلك, ومنها العالمتان املذكورتان يف هذا احلديث

َن تلد  أ((: ومعنى قوله َّاألمة ربتها ِ ُ َ ِّ فرس بأ))َ ه إشارة إىل كثرة الفتوحات َّنُ
َّ من يطؤها سيدها فتلد له, فتكون أمَّوكثرة السبي, وأن من املسبيات  ولد, َِّ

ُّرس بتغريِّبمنزلة سيدها, وفُويكون ولدها   األحوال وحصول العقوق من ِّ
َّاألوالد آلبائهم وأمهاهتم وتسلطهم عليهم, حتى يكون األوالد كأهنم سادة  َُّّ

َّآلبائهم وأمهاهتم, رجح هذا احلافظ ابن حجر يف الفتح  َّ)١/١٢٣.(  
ُ وأن تر احلفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون يف ((: ومعنى قوله ُ

َّون به تتغري ن يرعون الغنم وال جيدون ما يكتس الفقراء الذيَّ أن))البنيان 
لون يف البنيان, وهاتان العالمتان  وينتقلون إىل سكنى املدن ويتطاوُهلم,اأحو

  .قد وقعتا



 

  

    من الكتب احلديثية الستةكيف نستفيد
   ٢٩٧

َيا عمر أتدري من :  مليا ثم قال يلتَّثم انطلق فلبث ((: قوله: السادسة
ُجربيل أتاكم يعلمكم دينَكم  َّفإنه: اهللا ورسوله أعلم, قال: السائل? قلت ِّ(( ,

َّأصحابه عن السائل بأنه جربيل ع  ُّالنَّبيًزمانا فقد أخرب : معنى مليا قب َ
َّأنه أخرب عمر بعد ثالث, وال تنايف بني ذلك; ألن النَّبي وجاء انطالقه,  َّ َّ 

معهم, بل يكون انرصف من املجلس,  أخرب احلارضين ومل يكن عمر 
َّنه لقي النَّبي َّواتفق له أ   .بعد ثالث فأخربه َّ

ِيسأل أصحابه عن أشياء ل ُّكان النَّبي : السابعة ْلفت أنظارهم إىل َ َ
ُاهللا ورسوله أعلم, ثم جييبهم, كام يف حديث عمر : اهبا, فيقولوناالستعداد جلو

ُّتدري ما حق اهللا عىل العباد, وما  أ((: هذا, وكام يف حديث معاذ بن جبل 
 احلديث رواه البخاري ))اهللا ورسوله أعلم : لعباد عىل اهللا? قلتُّحق ا

  ).٤٨( ومسلم )٢٨٥٦(
َويرش ; ال أدري, أو اهللا أعلم: ع للمسئول إذا مل يكن عنده جواب أن يقولُ

ِّاهللا ورسوله أعلم, فال تصلح لكل : ِّلصالحية ذلك لكل سؤال, بخالف
اهللا أعلم; :  يف اجلواب قولَّمتى تقوم الساعة? تعني: سأل سائلسؤال, فلو 

  . ال يعلم متى تقوم الساعة َّالنَّبيَّن أل
َّوأيضا فإن النَّبي  َّ َّمته من بعده; حلديث ُ بعد موته ال يعلم بام حيصل ألً

َّ أن النَّبي ابن مسعود  ٌ أنا فرطكم عىل احلوض, ولريفعن رجال ((:  قالَّ َّ ُ ُ
ك ال تدري ما َّإن: ُفيقال! ِّب أصحايبيا ر: َّمنكم ثم ليختلجن دوين, فأقول

  ).٢٢٩٧(ومسلم ) ٦٥٧٦( رواه البخاري ))حدثوا بعدك أ
 ُّواملراد باألصحاب املشار إليهم يف احلديث الذين ارتدوا بعد موته 

  .ِّ لقتال املرتدينُوقتلوا عىل أيدي اجليوش التي أرسلها أبو بكر 



 

  

 
  كيف نستفيد من الكتب احلديثية الستة٢٩٨    

ِّحلمد هللا رب العاملني, وصىل وإىل هنا انتهى رشح هذا احلديث العظيم, وا
  .له وصحبه أمجعنيِّ عبده ورسوله نبينا حممد وعىل آاهللا وسلم وبارك عىل

  
  

* * *  
*  

 




